
МЕТРОПОЛІЯ НЮ ЙОРК - НЮ ДЖЕРЗІ -
КОННЕКТИКАТ ВІДЗНАЧИТЬ 85-РІЧЧЯ УНС 

ЮВІЛЕЙНИМ БЕНКЕТОМ 24-ГО 
ЛИСТОПАДА. УЛАС САМЧУК 

ВИГОЛОСИТЬ ЮВІЛЕЙНЕ СЛОВО, 
В КОНЦЕРТОВІЙ ПРОГРАМІ ВИСТУПИТЬ 

АНДРІЙ ДОБРЯНСЬКИЙ, МАЙСТРОМ 
ЦЕРЕМОНІЇ БУДЕ ВАСИЛЬ ШУСТ 

- Ню Йорк. - У цьому 
році Український Народ-
ний Союз відзначає 85-річ-
чя свого заснування та сво-
СЇ беЗПерерВНОЇ СЛужбИ CBO-
їм членам і українській rpo– 
маді в Америці і Канаді, як І 
своєї постійної і видатно! 
допршги українському на-
родовї на рідній землі в 
Його змаганнях до волі і 
незалежности. З нагоди цьо-
го 85-річчя У НСоюзу, що с 
рівночасно і 85-річчям зор-
ганізованої української rpo– 
мади в Новому Світі, вже 
відбулося ряд імпрез в по-
одиноких громадах, а куль-
мінацісю цих імпрез буде 
великий Ювілейний Бенкет, 
що відбудеться в Ню Йорку 
у великій балевій залі готс-
лю Рузвельт при МедІсон 
евеню і 45-ій вулиці. Opra– 
нізацісю та влаштуванням 
цього бенкету займається 
окремий Ювілейний Комі-
тет при місцевому Окруж-
ному Комітеті Відділів 
УНС з головним радним 
Миколою Хоманчуком, як 
головою, та лід протекто-
ратом Головного Екзеку-
тианосо. Ц^ттщ^Ж„ 
Ювілейне слово під час бен-
кету виголосить пнсьмсн-
ник Улас Самчук з Торон-
то, книжка якого „Слідами 
Піонерів", яку автор нази-
ває „Епосом Української 
Америки", формально поя-
виться друком власне в дні 
цього ювілейного бенкету, 
себто 24-го листопада, та 
яку можна буде набути пе-
ред бенкетом, чи після ньо-
го. У мистецькій програмі 
під час бенкету виступить 
соліст Метрополітально? 
опери Андрій Добрянський, 
а з відповідним до нагоди 
мистецьким словом-фейле-
тоном виступить письмен-
ник Іван Керницький-ікер. 
У формальній частині npo– 
грами передбачені деякі при 
вітання та передача почес-
них грамот тим піонерам-
союзовцям метрополіталь-
ноі округи Ню Йорку, Ню 
Джерзі і Коннектикату, які 
є членами УНСоюзу 40 і 
більше років. На майстра 
церемонії цього великого І 
репрезентативного бенкету 
запрошено широковідомо-
го артиста американських 
сцен і екранів, маестра Ва-
силя Шуста. 

Як уже згадано організа-
цією Бенкету займається 
діловий Ювілейний Комі-
тет при місцевому Окруж-
ному Комітеті Відділів 
УНС у складі: М. Хоман-
чук — голова. М. Салдан і 
пані Е. МЇЛЯНИЧ—заступии-
ки голови. М. Юзенів - сек-
ретар, В. Чума - скарбник і 

Ргференти: С. Чума, пані О. 
ентіш, М. Климишин і Л. 

Ґой - імпрезові. В. Леве-
нець і В. Душник - пре-

Улас Самчук 

Андрій Добрянський 

Василь Шуст 
сові. Членами Комітету є: 1. 
Винник, І. Хома, 1. Приго-
да та С. Прончик. Гїочес-
ним головою цього Юві-
ЛСЙНОГО К о м і т е т у Є ГОЛОВ-
ний предсідник УНС Іван 
О. Флис, 

На почесних учасників 
цього репрезентативного 
ювілейного свята УНС зап-
рошено преставників УК-
КА і трьох братських сою-
зів: Українського , Братсь-
кого Союзу, Союзу Укра-
їнців Католиків „Провидін-
ням та Української Народ-
ної Помочі. 

Вислано вже також запро-
шеиня 149. Відділам УНС 
на руки їхніх секретарів.мет 
рополії Ню Йорку. Ню 
Джерзі і Коннектикату із 
рекомендацією, щоб кож-
ний із цих Відділів замовив 
собі бодай один стіл із дсся-
ти місцями. 

ВОЛОДИМИР 
ШАШАРОВСЬКИЙ 

ПЕРЕОБРАНИЙ ВТРЕТЄ НА 
ГОЛОВУ ОМУС-У 

Філядельфія.-У днях 20-
21-го жовтня ц. р. відбулись 
у Філядельфії чергові вже 
п'яті загальні збори Об'єд-
нання Мистців Української 
Сцени (ОМУС) в прнміщен-
ні УСО „Тризуб . під npo– 
водом Президії загальних 
зборів у такому складі: Ми-
кола Кавка (Детройт) -
голова, Галина Шембель 
(Бінггемптон) і (ванна Кли-
мовська (Філядельфія) -
секретарі. Після відкриття 
зборів та відзначення хви-
лнною мовчанки померших 
членів та відчитання при-

вітів. складали звіти члени 
уступаючої Управи: Свген 
Левииький. секретар. Воло-
димир Ваварів. фінансовий 
референт. Іван Гош. opra– 
нізаційний референт та Во-
лодимир Шашаровський, 
голова Об'єднання. 

Із обширних звітів, члени 
Об'єднання побачили ши-
роко розгорнену працю Уп-
рави за минулу каденцію 
(І6' засідань Управи, три 
ширші сходини членста, не 
кажучи про щотижневі exo– 

(Закінгєння на стор. 5) 

ЛАПА ІВАН ПАВЛО 11 
СКЛИКАЄ КАРДИНАЛІВ 
НА ВАЖЛИВІ ЦЕРКОВНІ 

НАРАДИ 

Тегран, Іран. - Як це 
число ..Своводи" вже було 
на пресі, радіовисильні пе-
редали з Ірану вістку, що 
тамошній уряд прсм'ср-мі-
ністра Мегді Базаргана зре-
зигнував. а владу в країні 
тимчасово перебрав Рево-
люційний Комітет Аятолли 
Хомейні. Вже раніше ходи-
ли чутки, що між прем'єром 
Базарганом і Хомейні нс-
мас порозуміння з огляду 
на те, що Рсволяційннй Ко-
мітет постійно вмішувався 
до керування державою. 

У міжчасі стало відомо, 
що зреволюціоналізовані 
студенти погрожують „ЗЛІ-
квідувати" американських 

Рим. - У вівторок, 5-го 
листопада ц. р. кардинали 
Католицької Церкви з ціло-
го світу збираються на на-
ради у Ватикані, на яких 
Папа Івана Павло 11, на 
закінчення свого першого 
року на папському престолі 
у Ватикані з'ясує положен-
ня Церкви та вислухає різні 
поради та думки, що торка-
ються проблем, які стоять 
перед Католицькою Цсрк-
вою. 

Запляновані чотириденні 
наради, на думку знавців 
ватнканських справ, не ма-
ють прециденсу в новітній 
історії Церкви. В листі кар-
динала Агостіна Касаролі, 
що його він вислав до всіх 
кардиналів, сказано, що в 
програмі нарад обговорю-
ватимуться такі питання, 
Як: аа^хвиоькі-фіианси,-
рол ю Курії у керуванні Цер-
квою, відносини Ватикану з 
поодинокими державами 
світу, а потім слідуватиме 
звіт самого Папи. 

Лід сучасну пору в Колс-
гії Кардиналів с 130 карди-
иалів, але припускають, що 
тільки 120 з них візьме 
участь у нарадах, а інші не 
зможуть приїхати. , 

За останніх сто років Ко-
легія Кардиналів ані разу не 
скликувано, хоча за Hano– 
леонських часів такі збори 
скликувано частіше, це було 
легше з цих причин, що у 
великій більшості всі карди-
нали були італійці. 

Під час останніх конкля-
вів, на яких Папи Іван Пав-
ло І і Іван Павло 11 були 
вибрані, 15 кардиналів під-
писали петицію, щоб новий 
папа скликував час до часу 
Колегію Кардиналів. Од-
ним з тих, хто підписав 
петицію, був Кароль Kap– 
динал Войтила, який пізні-
ше став Папою. Припуска-
ють, що Папа домагати-
меться піддержки від Коле-
гії у якій він мас багато 
прихильників для СВОЇХ ПЛЯ-
нів відносно його консер-
вативних поглядів на enpa– 
ви теології, церковну ДИС-
ципліну, розводи, контро-
лю народин і аборти. 

Папа Іван Павло 11 впов-
ні цього свідомий, що його 
заяви під час відвідин Аме-
рнки викликали в нутрі Цср-
кви та і поза нею поважну 

критику. Переважаюча ап-
робата його поглядів зможе 
зневтралізувати цю крити-
ку та доказати, що Його 
погляди на ці справи знахо-
дять піддержку в самій Цер-
кві та у Ватикані. 

Курія виготовила відпо-
відні резолюції-рскоменда-
ції, над якими, дискутува-
тиме Колегія Кардиналів, 
Одною ^найважливіших 
справ'- цс фінанси Вати-
кану, які мають бути в ка-
тастрофальному стані і при-
пускають, що Папа заапе-
люс до багатших Єпархій 
ЗСА та Західньої Німсччи-
ни, щоб вони збільшили 
свої грошові дотації для 
центральної ватиканської 
адміністрації, та щоб зор-
ганізували спеціяльні гро-
шоаі кампанії на ту ціль. 

Курія теж приготовила 
обширннй меморіал, в яко-
му подано причини, чому 
зростаюче число священи-
ків покидає. Церкву, мимо 
того,що теперішній Папа не 
дас на це дозволу. Курія, 
між іншим, звертає менше 
уваги на людські аспекти 
таких священиків, а більше 
на методи вишколу та вер-
бування. 

Папа Іван Павло Изапов-
нив лиш один важливий 
пост, а саме минулого бе-
резня після смерти Карди-
нала Дж. Війо, іменував 
Кардинала А гості по Kaca– 

6олі державним секретарем 
втикану. 

Кардинали, які очолю-
ють 9 конгрегацій, або мі-
ністерств, залишаються ці 
самі, хоча згідно з вати-
канською практикою їхні 
каденції кінчаються із смср-
тю Папи. Покищо Папа 
Іван Павло 11 затвердив всі 
голови конгрегацій, хоча є 
можливість, що він після 
Кардинальських нарад наз-
начить ще інших та зреду-
кує ватиканський штаб пра-
цівників. 

Одночасно з нарадами 
Колегії Кардиналів відбу-
ватиметься конгрес усіх жі-
ночих орденів, на який при-
будуть тисячі голів таких 
жіночих орденів, між ними 
мати Терсса, монахиня, яка 
недавно одержала Мирову 
Нагороду Нобля за свою 
працю у вбогих кварталах 
індійського міста Кальку-
ти. 

У Філядельфії відбудеться 
шаховий матч 

Філядельфія, Па. - Лан-
ка Шахів УСЦАК-у, ланко-
вими якої є Борис Бачинсь-
кий та д-р Орсст Попович, 
повідомляє усі українські 
спортові осередки і окре-
мих українців шахістів, що 
цьогорічні першості УСЦ-
АК-у в шахах відбуватиму^ 
ться від суботи до ПОНС-
ділка. 10-го. 11-го та 12-го 
листопада ц. р. 

Місцем матчу буде Філя-
дельфія - в Домі УСО 
„Тризуб" при 4932 Н. Брод 
вулиці. Час рунд: кожно-
денно - 10-та год. ранку Ї4-
та год. по полудні. Система 
гри - 6 рунд швайцарсь-
кою системою: 40 тягів за 
перші дві години, а відтак 
20 тягів за чергову годи-
ну. Нагороди в здобутті 
шахових першостей будуть 
такі: І-ша нагорода - 250 
долярів. друга - 125 доля-

рів. 3-тя - 75 долярів, 4-та 
і - 35 долярів. та 1-ий юиь-
йор -- 50 долярів. 

Проводитимуть змаган-
нями мгр Мирослав Суб-
тсльний. Борис Бачинський 
та д-р Орест Попович. 

ІРАНСЬКИЙ УРЯД МЕГДІ 
БАЗАРГАНА ЗРЕЗИҐНУВАВ 

закладників в амбасаді і 
консулаті, яких вони, до 
речі, називають „шпигуна-
мн імперіалізму", якщо 
уряд ЗСА не видасть кол иш-
нього шаха Мохаммеда Рі-
зу Паглсві, який, як відомо, 
перебуває тепер в одному з 
нюйоркських шпиталів, де 
він перейшов складну one– 
рацію. Речник Державного 
департаменту заявив в по-
недідок. 5-го листопада ц. 
р„ що уряд З'єднаних Стсй-
тів Америки ніколи не по-
годиться на видачу шаха 
Паглеві і не буде вести жад-
них переговорів у цій справі 
з Революційним Комітетом 
Аятолли Хомейні. 

ІРАНСЬКІ СТУДЕНТИ, 
ЗАХОПИВШИ АМЕРИКАНСЬКУ 
АМБАСАДУ, СИЛОЮ ДЕРЖАТЬ 
ПОНАД 60 АМЕРИКАНСЬКИХ 

ЗАКЛАДНИКІВ 
Тегран, Іран. - По трьох люції, вони повинні щонай-

годинах сутичок з амери-
канськими вояками морсь-
кої піхоти велика група іран-
ських студентів вдерлася до 
американської амбасади, 
захопивши 60 урядовців 
амбасади, домагалася від 
американського уряду вида-
чі колишнього шаха Різи 
Паглеві, який є тепер на 
лікуванні в Ню Йорку. Ця ж 
і^упа студентів, яка твер-
дить. що вона мас на цю 
акцію підтримку та дозвіл 
Аятолли ХомеЙнІ, заявила 
представникам преси, що 
воїне Не випустить амери-

Щ канських закладників аж 
поки американських уряд 

видасть шаха, якого те-
перішній іранський уряд хо-
че судити за „злочин проти 
іранського народу". 

Американські вояки, сто-
рожі амбасади, які вивіно-
вані в иаймодерніше узбро-
ення та можуть ужити сльо-
зоточиві гази, досі, однак, 
не вживали зброї проти 
іранських студентів. стара-
ючися відперти напасників 
не вдаючись до зброїг 
. Призначена для охорони 
чужинецьких амбасад ipaii– 
ська поліція спокійно при-
глядалася до нападу на аме-
риканську амбасаду. Брюс 
Лейнген. голова америкаи-
ської місії не був поміж аме-
риканськими закладника-
ми,одначе іранські студсн-
ти придержали колишнього 
амбасадора Вілліяма Сул-
ливана. 

В офіційному комунікаті 
іранського Міністерства За-
кордонних Справ, повідом-
лясться, що: „Сьогоднішня 
акція групи наших ком-
патріотів є природною ре-
акцісю на байдужність аме-
риканського уряду до зра-
нених почувань іранського 
народу з причини присут-
ности здетронізованого ша-
ха, який тепер перебуває у 
ЗСА під претекстом хворо-
би. 

..Якщо б американські 
власті респектували почут-
тя іранського народу і зро-
зуміли суть іранської рсво-

менше не впустити здстро-
нізованого шаха до країни 
та повернути йото маєтки". 

Студенти показали коре-
спондектам безліч амерн-
канських урядових доку-
ментів. захоплених в амба-
саді, які американські уря-
довці не вСпіли спалити пе-
ред захопленням амбасади 
іранськими студентами. 
Студенти несли великий 
транспарант з написом. 
„Хомейні бореться, Картер 
трясеться". Вони також чи-
тали заяву Аятолли Хомей-
ні, який мав одобрити їхню 
акцію. 

Захоплення амбасади на-
етупмло після кількатиж-
невих атак на Америку Ая-
толли Хомейні, в яких об-
вннувачено Америку в шпи-
гунстві та піддержці шаха 
Різи Паглеві під час його 
володіння в Ірані. 

Крім амбасади, студенти 
теж захопили два американ-
ські консуляти в Ірані. 

Протест Іранських CTV:UMI– 
тів у Ню Йорку 

Рівночасно в Ню Йорку 
мала група іранських сту-
дентів демонструвала під 
Статуєю Свободи в Ню 
йорку. прив'язавши себе 
ланцюгами до залізного 
поруччя під статуєю, дома-
гаючись, щоб уряд ЗСА не-
гайно повернув шаха до 
Ірану, де його судитимуть і 
покарають. 

У цьому ж часі, коло 100 
іранських студентів. вигу-
куючи „Смерть іііахові". 
протестувало біля Нюйорк-
ського Шпиталю-Медично-
го Корнельського Центру, в 
якому колишній шах Різа 
Паглеві с рсконвалссцсн-
том після важкої операції 
минулого тижня. 

Представники Дсржавно-
го Департаменту заявили, 
шо їх покищо не поінфор-
мовано про будь-які nopa– 
нення чи побиття ачсрикан-
ських службовиків в амба-
саді. 

ПЕРЕД АРЕШТУВАННЯМ 
МИКОЛА ГОРБАЛЬ 

НАМАГАВСЯ ВИЇХАТИ ДО ЗСА 
Нюйорк(ПресоваСлуж-

ба ЗП УГВР). В Укра-
і її і поширюються текегн 
заяв Миколи Горбаля і його 
дружини Анни Марчснко 
до Л. Брежнєва, в яких вони 
розкривають крч і іііс і на мі-
сцевнх органів влади у зв'яз-
ку зі заходами Горбалія смі-
грувати до ЗСА. Як ми ос-
танньо повідомили. Мико-
лу Горбаля, колишнього 
політичного в'язня і учас-
ника сучасного правозахис-
ного руху в Україні, apcui– 
тувалн органи КГБ 24-го 
жовтня ц. р. 

Передаємо текст заяв 
Горбаля і його дружини до 
Брежнєва. 

„Голові Президії Всрхов-
иої Ради СРСР Брежнєву 
Леоніду Іллічу, гр. Горбаля 
Миколи Андрійовича, м. 
Київ. вул. Бастіонна 1136. 
кв. 70. 
ЗАЯВА 

Я маю виклик від дво-
юрідної сестри на іиктійнс 
поселення, в С ПІЛ. проте в 
ОВІРі Печерського району 
м. Києва відмовляються 
прийняти від мене навіть 
документи за цим клопо-
танимм. Причини, якими 
вмотивовано відмову, не 
лише необгрунтовані, але 
й на мою думку, незаконні. 

Підстава відмови: чому 
я бажаю їхати сам, а дружи-
на залишається тут. Або, 
мовляв, розлучайтеся, або 
їдьте разом. Гадаю, що пи-
тання розлучення не новии-
но входити у компетенцію 
працівників МВД, цс - на-
ша особиста справа. А нро-
позиція виїхати разом ui– 
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Микола Горба.и. 

від державних справ, u все ж 
сподіваюся на Кашу доно-
могу. 

І вересня 1979 р. 
М. Горбаль 

Голові Президії Верхов-
ної Ради СРСР Л. 1. Брсж-
неву 

Марчснко Анни Михай-
лівни. м. Київ. вул. Басгіон-
на, 1, 36 кв. 70. 
ЗАЯВА 

У червні цього року мій 
чоловік, Горбаль Микола 
Андрійович, і я подали кло-
потання про виїздив постій-
не проживання у Сполучені 
Штати Америки за викли-
ком сестри чоловіка. Гор-
баль Марії, яка мешкає в м. 
Ню Норку. Вже перший 
місяць я марно намагаюся 
одержали л місця роботи 
довідку, необхідну для по-
лаиіін документів в ОПІР. 

До 4 червня цьої о року я 
працювала в Рилі по нив-лою родиною виглядала - - - t.,,, 
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Авторський Вечір і педагогічна 
доповідь В. Барагури 

ВИСТАВКА 
МИСТЕЦЬКИХ ПРАЦЬ 

Я. ГНІЗДОВСЬКОГО 
У РІВЕРДЕЙЛІ 

Рівердейл, Н. Й. - . У 
днях від 3-го до 28-го лис-
топада ц. p., тут у Карди-
нал Гейс бібліотечній ро-
тунді Мангатан коледжу 
відбудеться виставка праць 
відомого мистця Якова Гні-
здовського. Офіційне її віл-
криття. на якій буде вис-
тавлено 72 дереворізи та 
гравюри цього ж мистця, 
де у середу 3-го листопа-
да. 

Філадельфія. - Після 
двох успішних авторських 
вечорів в Літературно-Ми-
стецькому Клюбі в Ню Йор 
ку та авторського вечора і 
доповіді „Чому Івась не 
читає" в Торонто, Канада, 
редактор „Веселки" Воло-
димир Барагура на запро-
шення культурно-освітньоі 
референтури філядельфій-
ської Окружної Управи Со-
юзу Українок Америки ма-
гиме свій виступ в залі „Три 
зуба" в Філядельфії 11-го 
листопада ц. р. о год. 3-ій по 
полудні. 

В першій частині будуть 
зачитані його оповідання зі 
збірки „Меч і книга" і ,.Ka– 
линовий міст" та відзначе-
яе на конкурсі „Бібліотеки 
Пласту" і „Рідної Школи" в 
жовтні 1978 р. оповідання 
..Спокутувана провина". У 
другій частині рсд. В. Bapa– 
гура виголосить доповідь 

„Чому Івась не читає", в 
якій обговорені актуальні 
питання літератури для ді-
тей у книжковій і журналь-
ній формі і проблема юного 
читача. 

Читатимуть читці і ав-
тор. 

РІЧНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ 
РАДИ ДИРЕКТОРІВ УІА 

НюЙорк. Н.ЙЛУІА). 
Рада Директорів Українсь-
кого Інституту Америки 
повідомляє, шо Річні За-
гальні Збори членів Гнстн-
туту відбудуться В ІҐЯГ-
ницю, 9-го листопада п. p.. в 
год. 7:30 увечері у примі-
шениях УІА при 2 Схід 79 
вул. в Ню Йорку. Присут-
ність усіх членів дуже поба-
жана з уваги на важливість 
справ, які будуть обговорс-

вона не була фальшивою. 
Працівникам ОВІРу добре 
відомо, шо дружина зі си-
ном також мають запро-
шення на виїзд і шо я хочу 
виїхати разом із ними, і шо 
дружина не мас нічого про-
ти мого виїзду у різний із 
нею час, бо через незалежні 
від неї обстави вона не має 
змоги подати документи 
одночасно зі мною. А якби 
і і і'є так, то чи не маг вона 
прана залишитися тут, тоді 
як я хочу скористатися сво-
їм правом оселитися в іншій 
країні, надто коли дружина 
не має нічого проти цього? 

Факт неможливости по-
дати документи моїй дру-
жині для виїзду в Сполу-
чені Штати Америки і від-
мова прийняти документи 
віл мене переконує, що цим 
досягається однієї мети: 
будь-якими заходами про-
довжити строки з виїздом 
аж доки не скінчиться юри-
дичиа чинність виклику, а 
надалі й саме бажання виі-
хати станс нездійсненим 
внаслідок різних адмініст-
ративних перешкод. 

Прошу пробачення. Лео-
нідс Іллічу, що відволікаю 
Вас приватними питаннями 

цук УІЧЛ' нг 
посаді молодшого науково^ 
го співробітника, із 17 квіг-
ия 1978 року була у дск-
ре і ній відпустці, потім у 
відпустці за свій рахунок у 
зв'язку з народженням ли-
тинн. Коли я звернулися на 
місці роботи за довідкою 
;шя ОВІРу про тс. що адмі-
ністрапія не мас до мене 
жадних матсріяльннх прс-
тензій. мені перш за все 
поставили умову ЗВІЛЬНИ" 
тнея з праці. І хоч голова 
Ради академік АН УРСРА. 
Н. Алимов у розмові зі 
мною сказав, шо адміні-
страція жадних матсріяль-
ннх претензій до мене не 
мас. довідки мені жадної не 
видали, покликаючися на 
незакінчену праню. вико-
нання якої від мене не за-
лежить. Очевидно адміні-
страція о іаі а.іі не мас намі-
ру нила пі мені таку довід-
ку. 

Прошу Вас допомогти 
мені одержати необхідну 
для ОВІРу довідку і надати 
нашій родині можливість 
емігрувати. 

вересня 1979 р. 
А. Марченко" 

Посадник Оттави Маріом Дювер 
відкрила виставку оригіналів 

самвидаву 
Оттава. Канада (КОУ-

ПВ). У днях від 16-го 
жовтня до 25-го жовтня ц. р. 
тут. в Оттавському місько-
му ратуші відбулася уні-
кальна виставка рспрсзсн-
тативних зразків українсь-
ких. російських. вірменсь-
ких. кримсько-татарських, 
естонських та литовських 
самвнлавних матеріялів. 

Цю виставку вперше в 
Канаді зорганізовано захо-
дами Монтрсальськото Ко-
мітету Оборони Українсь-
ких Політичних В'язнів в 
СССР.видавництвом ..Суча 
сність" з Ню Йорку та Ню-
йоркським Комітетом Обо-
ронн Радянських Політич-
них В'язнів. Завдяки спон-
зорові Товариства Україн-
СЬКИХ Професіоналістів і 
Підприємців в Оттаві, по-
садиик цього міста Маріом 
Дювер відкрила офіційно 
виставку 16-го жовтня ц. р 
Орест Новаківський. Г0Л0-
ва Or гавського Товариства 
Професіоналістів привітав 
запрошених і остей, пресу, 
та передав посадникові 

дарунок книжку „НездОг 
ланий Лух". альбом мистец-
тва І поезії українських жі-
нок політв'язнів в С'СС'Р. 
Від комітету Оборони Ук-
раїнських Політичних В'яі-
пін в СССР привітали при-
сутніх, трьома мовами Во-
лодимир Гайдук аінлін-
ською. Наталка Стрілецька 

українською, а Лі лі Moc– 
пан французькою, 

Виставка складається із 
68-ох докуменпи та пок-
риваї роки віл початку 1955 
до 1979-го року їж іючйо. і і 
першим ЛИСТОМ написаним 
українськими ро іпн'я шя-
ми на полотні до Комісії 
Прав ЛЮДИНИ при Об'сл-
наннх Націях. Вис гайка гсж 
ВІСЛЮчас спільні апсмі oaia– 
гьдх політичних в'язнів 
листи Чорнимо.і,і. і'', іенка, 
( ахарова, t версгюка мис-
гсцгвоАллнІ орської,і І 1 

У Монтрсалі та Горонтв 
висгавки орні іна.нь сам-
в и д а в і в В і д б у д у т ь с я у ЛИС-
гопаді, а в Вінніпезі N 
січні 19X0 р 
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Зенон Пеленський 
І Із смертю Зеиона Псленського 30-го травня up. у 
Мюнхені, на 78 ропі життя - українська журналістика 
загнала важкого удару: бо Зенон пеленський належав до 
Таких наших найвидатніших з-посеред старшої і найстар-
шої генерації професійних робітників пера, шо їх тепер між 
живими можна порахувати вже тільки на пальцях одної 
руки. Зенон Пеленський належав до найкращих українсь-
ких професійних журналістів ще у 20-их і 30-их роках 
нашого сторіччя, ше як молода надзвичайно метушлива й 
талановита людина, іде як студент, що його характерис-
тичиими рисами були - персональний темперамент і 
Неначе вроджений нахил до громадсько-політичного 
життя і до журналістики. 

Особистий темперамент віддзеркалювався в його 
професійній журиалістичній праці. Він був до останнього 
часу, в ..Старому Краю" і на еміграції, одним із найкращих 
стилістів, який водночасно поєднував живий оригінальний 
стиль h змістом писаного, і думкою у написаному. Зенон 
Пеленський зневажливо висловлювався про тих журналіс-
тів. які ..все знають" і тому не заглядають до довідників, 
коли пишуть дописи і статті. Зенон Пеленський, відколи 
почав заробляти пером бідні гроші на наЙскромніше 
життя, завжди спершу призбирував фактаж, призбирував 
фактичний матеріал, тому його статті були завжди 
вартісними й цікавими, бо він ненавидів „води". Так було, 
коли він. шс дуже молодий, став з власної спонуки 
дописувати дБерліну до львівського „Діла" і зразу звернув 
на себе увагу редакторів того керівного між двома 
світовими війнами нашого щоденника. - і так було до 
останнього часу, коли він - після „Української Трибуни" 
й ..Українського Самостійника" - постійно співробітни-
чав у мюнхенському ..Християнському Голосі". 

Зенон Пеленський був справжнім професійним журна-
лістом. який вмів писати тільки на основі джерел, тому він 
склав собі власний вартісний, систематизований і впоряд-
кбванті дрчів, т о його йому завидували колеги, які 
відвідували йот в мюнхенському помешканні. 

Том) k нон Пеленський втішався великою пошаною у 
колах Українських журналістів. Отож він начеавтоматич-
но став головою Другого Світового З'їзду українських 
журналістів, який відбувся в рамцях Другого Світового 
Конгресу Вільних Українців у Торонто, тому теж він був 
головою Спілки Українських Журналістів в Німеччині в 
p.p. 1967-69 і був би ним до своєї смерти, як би не зрікся, не 
прагнувши почестей і тнтулів.Зенонові Пеленському 
закидали, що ніби він часто зміняв свої політичні погляди. 
Це не вірно, був одним із членів основуючого Першого 
Конгресу Організації Українських Націоналістів напере-
ломі січ'ня-лютого 1929 р. у Відні. -- він був до смерти 
націоналістом-державником. але й одночасно дсмокра-
том. Націоналі їм мас різні форми й обличчя. За членство в 
ОУН сидів у в'язниці, але й мав-аідаагу виступати перам 
проти деяких метод революційного підпілля в 30-их 
роках. Визнавав націоналізм, як рушійну силу новітніх 
подій, але у злуні з принципами демократії - співпраці з 
інаколх миючими голсраніїії ДО іншої ДУМКИ і шукання 
Компроміс) ” і інакодумаючими. Тому його членство в 
УНДОу иі-их роках не перечило світоглядові Націоналіз-
му. 

Був досвідченою у громадсько-політичному житті. poJ 

зумїюю. у товариському житті, надзвичайно милою люди-
ною. Зенон Пеленський був одним з найкращих знавців 
міжнародної іі української ситуації. Болів нашими україн-
ськнми болячками, таврував явище внутрішніх украінсь-
ки.х сварок і лобачував ворожу руку у розсварюванні укра-
їнської вільної громади. 

Тому хвалив собі дуже свою 12-річну співпрацю у 
мюнхенському „Радіо Свобода" (1955-1967). бо казав, що 
,,між чужими легше працювати, як між своїми". До речі. 
залишив між співробітниками тієї радіовисильні якнай-

"Краші спомини. 
В останніх роках подався психічно і фізично - сторонив 

від земляків у Мюнхені, просив вибачення, що не 
відповідає на листи, але. мовляв, не венлі зосередитися. 
Тому й у пресі було щораз менше знаків життя і зразків 
праці Зеиона Псленського Але в історії української преси 
siit займатиме тривале місце. Покійний не писав Книжок, 
але своїм журналістнчним темпераментом, своїм блиску-
чим стилем, своєю солідністю у журиалістичній праці, 
своїм знанням і роботящістю перевищував численних 
МОЛОДШИХ Ш нього і старших українських журналістів. 
Хан чужа іемдя леї кою буде Зснонові Пеленському. одно-
му з найкращих українських журналістів! 

Четверта пропам'ятна лекція 
в Гарварді — в честь сл.п. 

Б. Кравцева 

НЕ ТІЛЬКИ ОПОЗИЦІЯ 
І КРИТИКА 

Ксмбрілж. Масс. (ФКУ). 
— В Українському науково-
му Інституті Гарвардсько-
го універсн ге і у (У Н І.ГУ) 
витворим гься іворушлива 
тр.; інція Кожного року, в 
гр і 'І" ють спе-

ц і я ;.. і ' . .і'яі ну .ІСК-
цію. на якій розглядасть-
ся точно окреслену науко-
ву тему в одній з ділянок 
україністики. Та лекція с 
святочним актом вшанову-
вания пам'яті будівничих 
українського Гарварду. 

У 1980 році відбудеться 
уже четверта пропам'ятня 
лекіня у честі, сл. п. Бої -
дана Кравцева бснефак-
тора )г ПП У Б. Кравша но-
дарувап свою пропійну біб-

ліотеку (10 тисяч книжок) і 
збагатив гнм s великій мірі 
Збірку уЩкИ ПІКИ І: б іб . і і (чс -
ках. ГарВіі ого гнівср-
СИТСі). 

Викладачем Пуде цього 
року проф. Роберт М.ЧТІГ-
сон (департамент слов'ян-
ських мов в Ьравнушвсрсн-

теті). Тема лекції: ..Друку-
вання Острозької БібліГ. 
Якраз зближається 400-літ-
тя тієї знаменитої події. 

Проф. Р. Матігсон студі-
ював слов'янську лінгвістн-
ку в Кодюмбійському уні-
верентеті під керівництвом 
проф. Юрія Шсвельова. Йо-
го докторська дисертація 
займалась питанням істо-

ричної еволюції церковно-
слов'янської мови. Проф. 
Матіссон с автором низ-
ки публікацій в ділянці істо-
рнчної ЛІНГВІСТИКИ, старо-
лруків та манускриптів. 

Попередніми виклалача-
ми на пропам'ятннх лекці-
ях були Едвард Касинсць. 
Андрій Грсгорович і Павло 
Р. Маючий. Текст минулої 
лекції П, Маючого в честь 
Б. Кравцева ..Нацюналь-

на бібліографія і національ-
на свідомість Галичини 
ХІХ століття" появиться 
друком зимою 1980 року в 
Гарвардському Бібліогсч-
ному Бюлетені. 

Друга світова війна прн-
несла в українському полі-
тичному житті такі nepe– 
сунення, що їх наслідки три-
вають до сьогодні. Вже в 
перших тижнях тісї війни. 
під натиском дуже склад-
иих умов, перестали діяти, а 
навіть перервали існування, 
майже всі українські полі-
тичнї партії й організації за 
вийнятком націоналістич-
ної. А навіть ті, які зал иши-
лися. не змогли проявити 
себе в воєнній дійсності. 
Щойно після війни почали 
вони відроджуватися, а по-
біч них почали поставати 
нові формації. 

Та не зважаючи не це, за-
силля українських націо-
налістичних організацій, 
які єдині в часі війни прояв-
ляли широку діяльність і 
після короткого періоду ПІ-
шли в підпілля, де вони 
виявили не абиякий розмах 
і цілеспрямованість, чим 
навіть заскочили чужих і 
своїх, триває до сьогодні. 
Націоналісти зуміли, не 
зважаючи на вийнятково 
складні умови війни й важ-
кі людські втрати, не лише 
вдержатися як велика діюча 
національно-революційна й 
суспільно-політична сила 
поглибити й розбудувати 
свої теоретичні концепції, в 
багатьох випадках оновити 
їх й усучаснити, але серед 
людських мас нашого cyc– 
пільства здобути таку ши-
року підтримку й активну 
співпрацю, які можуть за-
КІНЧИТИСЯ ЩОЙНО З ВІДХО-
дом воєнних поколінь. 

Монополь, чи майже мо-
нополь на ширшу політ ич-
ну діяльність і керівну ролю 
в суспільно-громадському 
життю, мусів викликати в 
громаді, а в першу чергу 
серед світоглядово не-на-
ціоналістичних кіл засте-
реження й негодування, а в 
слід за тим довести до пос-
тання організованої протн-
силн. Наше суспільство, як і 
всяке інше творче сусліль-
ство. мас в собі різні людсь-
кі типи, існують і прояв-
ляються в ньому різні дум-
ки й настрої.які в новій по-
военній дійсності мусіли 
шукати свого ви я ву.на.маї а-
тися впливати на громаду, а 
це можливе тільки в шир-
ших організованих формах 
Тим більше, що опинилися 
ми в західньому світі, сві-
ті всестороннього плюраліз-
му.який виявляється так в 
площині теоретичної cyc– 
пільно-політичної думки, 
як і в площині конкретних 
акцій. Рух цей підсилений 
ще й реакцією на жахливі 
зловживання й злочини ні-
мецького, японського, іта-
лійського імперіялізмів, які 
під час війни і перед нею 
прикривалися гаслами на-
ціоналізму. Очевидно; що 
їхня довга й чорна тінь па-
дала на всякий націоналізм. 

Були ще й інші чинники, 
що сприяли не-націоналіс-
тнчним. чи навіть антина-
ціоналістичним течіям і іде-
ологіям. Серед них були 
чималі помилки українсь-
ких націоналістів, їхній роз-
лам і завзята внутрішня 
боротьба та інші „гріхи мо-
лодости". Український на-

ціоналізм, як кожний рух у 
своїй ранній добі, проголо-
шував різні екстремізми. 
що ие витримали проби 
життя, існування в часі вій-
ни і після неї двох близь-
ких основними заложення-
ми і цілями націоналістич-
них організацій для oara– 
тьох наших громадян було 
такою самозрозумілою ано 
малісю з виникаючими з 
цього великими і непоправ-
нимн шкодами, що це та-
кож сприяло шуканню но-
вих організаційних форм та 
нової політичної плятфор-
ми. 

З одного боку аномалія 
поділу, а з другого боку 
брак в нашому житті від-
повідної ненаціоналістич-
ної сили, доводили до та-
ких суспільно-політичних 
курйозів, як боротьба за по-
знції і впливи між націо-
надістичними організація-
ми без висування відмінних 
постулятів,або припадкове 
безпринципове й не оперте 
на діловому зближенні ме-
ханічне ділення впливів і 
..влади". 

А що ж робила, як себе в 
таких ситуаціях проявила 
опозиція? Тут маємо до 
діла з очевидним парадок-
сом. Не зважаючи на всі 
сприятливі умови, на оче-
видні потреби суспільства, 
опозиційні до націоналіс-
тичних організацій yrpyny– 
вання не то, що ие зуміли 
„захопити" керівних пози-
цій у нашому житті, чи то на 
політичному, чи на суспіль-
но-громадському відтинку, 
але навіть не видно, щоб 
їхні сили зростали, щоб 
серед наших громад за-
кріплювалося переконання 
про неминучість зміни на 
керівних позиціях. Хоч ми 
живемо у країнах, де. такі 
зміни при владі постійно 
відбуваються, де впродовж 
якогось часу міняються при 
владі люди й партії й хоча 
ми на чужому прикладі ба-
чимо користь з цього, такі 
самі тенденції на нашому 
грунті слабі, щоб були спро 
можні перебрати керівниці 
тво. 

;f 
На це складається багато 

причин. Але чи не найваж-
нішою є те, що наша опо-
зиція не зуміла дати nepe– 
конливої альтернативи до 
існуючого стану. Вона не 
вміла переконати суспіль-
ства, що справиться з ке-
рівництвом і то справиться 
краще, як ті, яких вона хо-
че замінити. Критика і опо-
зиція є конечна річ, але 

'всього цього не вистарчає. 
б о НЄ ДОСИТЬ ТІЛЬКИ KpHTH– 
кувати. чи навіть осуджува-
ти тих, які с при кермі, зама-
ло виставляти їхні помилки 
Й недоліки, але ще треба 
дати персональну й концеп-
ційну альтернативу до того, 
що є. Треба дати візію того, 
що хочеться впровадити на 
зміну існуючому. Треба по-
казати суспільству й nepe– 
конати його, що може бути 
щось на правду краще від 
того, що є, та що є кому тс 
краще здійснювати. 

(Продовження буде) 

Олена Процюк л 
ЇІПГІ; 
,ТТ' 

ПІДГОТОВКА 
ДО КОНФЕРЕНЦІЇ ЖІНОЧОЇ 
ДЕКАДИ У КОПЕНГАГЕНІ -

(Липень, 1980) 
12) 

Праця - Родина явля? 
сться підставовою еконо-
МІЧНОЮ клітиною кожної 
країни, а жінка, яка 
залишається дома, є не 
тільки споживачем, але і 
продуцентом різних послуг 
і предметів, а тим самим 
збільшує майно не тільки 
своєї родини, але також і 
держави. Тому належиться 
доцінювати економічне 
значення і вартість її праці, 
а ці висліди оформити 
статистично та включити їх 
у національний прибуток 
(GNR) держави. 

Конференція Державного 
Департаменту у Вашінгто-

нІ 12 вересня 1979 

Після закінчення нарад 
Підготовчої Комісії ОН. 
державний секретар Сай-
рус Be не запросив жіноцтво 
до Вашіштону на „діалог". 
Запрошені були ііредстав-
ники ОН. неурядові .жіночі 
організації (НГО) і амери-
канські жіночі організації. 
Крім згаданих організацій 
прибуло теж багато жінок 
зацікавлених справами Де-
кади. Присутніх було біля 
800 осіб. Мста цієї Конфе-
ренції - це обмін думок 
поміж урядовими амери-
канськнми колами, які бу-
дуть репрезентувати жіноц-
тао на Конференції Декади 
у Копенгагені, і жіноцтвом 
Америки. Конференція бу-
ла поділена на три панелі: 
панель ОН, панель амсри-
канського уряду, у якому 
взяли участь представники 
департаменту праці і депар-
таменту здоров'я, освіти і 
суспільної опіки і панель 
Третього Світу, з участю 
представників дослідних 
агснцій'ОН і Африкансь-
кої Економічної Комісії. 

Було доволі багато часу 
на занити й дискусію і жі-
иоцтво висловлювало різні 
домагання іі побажання до 
уряду, зокрема вимогливі 
були жінки сспанського iio– 
холження. які вважали, що 
у різних урядових комісіях 
вони не достатньо заступлс-
ні. Однією із причин загаль-
ного невдоволення було тс. 
що в американській делсга-
ції до Копенгагену не бу-
дуть включені ирсдставни-
ки жіночих організацій, а 
їхні інтереси будуть засту-
пати урядові кола. 

Відповідаючи, предсід-
ник Конференції заявив, що 
Конференція у Копснгаге-
ні - це Конференція дер-
жав. членів ОН, на яку дер-
жава висилає своїх пред-
ставників. якими цього разу 
будуть жінки. Ця відповідь 
мабуть спричиниться до 
того, що американські жін-
ки громадно візьмуть 
участь в „Трибуні", яку цим 
разом назвуть „Форум", що 
плянують влаштуваяи неу-
рядові організації (НГО). 

Українки теж були при-
сутні на Конференції у Ва-
шінгтоні: Л. Дяченко (СФ-
УЖО). Н. Box (СУМА). Н. 

Кічуровська (Інформацій-
не Бюро-Вашінгтон). Е. 
Пронінська (СУА). О. Про-
июк (МММ). Д. Стсіїаняк 
(ОЖОЧСУ). М. Тсрлень. 
ка (СУА)У Д. Рак (СФУ-
ЖО) і С. Букшована. Вони 
піднесли справу здоров'я та 
потреби лікарської опіки 
для жінок політв'язнів: внс-
ловили здивовання, шо не 
звертається уваги на потре-
би України; висловлено по-
бажання. щоб у зв'язку із 
Міжнародним Роком Днтн-
ни звернути увагу на penpe– 
сованих дітей політв'язнів 
жінок і щоб так ОН. як і 
американський уряд слідку-
вав за порушенням прав тих 
дітей у країнах Східнього 
Бльоку. деяких країнах Аф-
рики і Південної Америки. 
Висловлено також подяку 
президентові Картерові та 
його дорадникові Збігиєву 
Бжсзіньскому за допомогу 
у звільненні Валентина Мо-
роза. 

Конференція закінчилася 
прийняттям, на якому був 
присутній і сам господар 
Конференції секретар лср-
жавного Департаменту Сай 
рус Вснс. Наші учасниці 
мали змогу з ним говори-

. ти та нав'язали багато ко-
рисних знайомств. 

Стейтоаі жіночі конферен-
Цй 

Голова Дорадчої Комі-
сії Президента для справ 
жінок. її. Лінда Джонсон 
Робб (донька президента Л. 
Б. Джонсона, яку вибрано 
на місце Всіли Абцуг) зая-
вила на Конференції у Ва-
шінгтоні, що після цієї Кон-
ференції відбуватимуться 
Стсйтові Конференції Де-
кали для точнішого озна-
йомлення уряду з потрсба-

. ми жінок на місцях. 
Перша така конференція 

мала відбутися дня І4-го 
вересня 1979.р. у Норт Ка-

. ролайні. Ця Конференція 
дуже важна для амернкансь-
кого жіночого руху. тому, 
що цей стейт відмовився 
ратифікувати ЕРА. Деякі 
феміністки були проти того 
щоб бідбуватн конфсреи-
цію у такому стейті. Одначе 
іі-і Робб заявила, що Кон-
ференція відбудеться там 
тому.що жінки й спільнота 
того стейту запропонували 
відбуття там Конференції. З 
звітів бачимо, що Конфе-

'-ренція відбулася успішно, 
на якій були присутні посад-
ник міста Роляй, пані іза-
белла Канон і губернатор 
стейту Джеймс Б. Гант. На-
ради проходили спокійно й 
цікаво під загальною тс-
мою ..Здоров'я. Освіта і 
Праця Жінки". Були висту-
пи жінок від етнічних груп, 
а також виступ жінки-в'яз-
ня. яка скаржилася на тс, що 
дуже рідко бачить своїх 
дітей, вважаючи це за якнай-
більшу кару, якою можна 
покарати матір і дитину., і 

- (Закінгєння на стор. 5) 

Остап Балабан 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
АМЕРИКИ МУСИТЬ СТАНУТИ 

НА ВЛАСНІ НОГИ 
(Думки напередодні Загальних Зборів УІ А) 

Перед приблизно 65-ма 

Роками до берегів Америки 
ричалила з України моло-

да людина. Людина скром-
на й незаможна, обдарова-
иа лагідною вдачею, снль-
ним характером і невгаваю-
чою охотою до праці Лю-
дина сповнена глибоким 
бажанням допомоги також 
українській громаді тасвос-
му народові. 

Після довгих - тяжких 
років свого побуту в Аме-
риці. виповнених невдача-
ми, злиднями, розпукою, а 
то й родинною трагедією, 
ця людина випливає на по-
верхню життя побідно й на 
початку 40-их років успіш-
но створює своє поважне 
промислове підприємство. 

Попри велике наванта-
жения професійною працею 
вона не забуває про поста-
нови своїх юнацьких літ і 
вже в 1948 році створює 
українську установу під 
назвою Український Інсти-
тут Америки, завданням 
яко? стало піклування всіми 
галузями української куль-
тури. В 1955 році ця ЛЮДИ-
на обдаровує українську 
громаду чудовою будів-
лею, палатою Стайвензан-
та. якою сьогодні лишаєть-
ся кожний українець.До цієї 
палати переносить вона oci– 
док Українського Інститу-
ту Америки. 

Людина ця серед украін-
ської громади всім добре 
відома. її ім'я Володимир 
Джус. 

На жаль, Володимир 
Джус передчасно відійшов 
від нас, не маючи змоги 
вловні завершити розпоча-
тс своє діло. Одначе він 
залишив УІА українській 
громаді у спадщину, з nepe– 
конанням і довір'ям, що ук-
раїнська громада з вдяч-
нйгАо перебере на себе пік-
лування УІА. 

Та тепер насувається пн-
тання: чи спадкоємці впов-
ні заслужили собі на його 
довір'я? 

турного життя та перебра-
ти завдання культурно? ам-
басади українсько? грома-
ди. 

Правда, можна було б 
вирізнити' кілька минулих 
років.впроловж . яких.так 
виглядало, що зацікавлен-
ня УІА деяких груп молод-
шоі укр. генерації почало 
зростати. Активніші з-noce– 
ред них стали членами УІА. 
увійшли в склад його діЙо-
вих комісій тощо. Вогник 
надії на покращання ситу-
ацй заблимав ясніше... 

Одначе ентузіазм нових 
членів включитися у працю 
ІНСТИТУТУ ПОВОЛІ ОХОЛОД-
жусться і переноситься на 
особисті, профссійно-інди-
відуальні заінтересування. 
Фінансова ситуація norip– 
шується дифіпит. ні;киле-
ний інфляцією, з року в рік 
зростає. Управа УІА пос-
тавила перед собою.тепер 
найбільш пекуче питання Й 
завдання: поставити Ук-
ра?нськнй інститут фінан-
сово на власні ноги. 

Але хто допоможе У пра-
ві УІА здійснити іцо мсту? 
Відповідь коротка і ясна: 
укра?нська громада і тіль-
ки українська громада сво-
їм щирим І глибоким вия-
вом розуміння значенні, 
потреби, а то й конечності! 
існування такої установи, 
якою тепер є Український 
Інститут Америки. Всі члс-
ни українсько? громади ма-
буть здають собі добре спра 
бу, яке чудове і важливе 
приміщення займає осідок 
Українського Інституту 
Америки. Яка престижева і 
Яка репрезентативна Ьудів-
ля?! Але чи здає собі enpa– 
ву ця укра?нська громада, 
що ця чудова репрезента-
ційна будівля може бути 
втрачена через недостатню 
фінансову ситуацію? Чи ус-
відомляє українське грома-
дянство. що коли це при-
мішення при П'ятій авеню 
буде втрачене, воно буде 
втрачене назавжди і що. 

Вже більше двадцяти ро- правдоподібно, такої 
ків лише невелика група лі і в такому місці укра?нсь-
членів УІА намагається під-
нести рівень праці цієї уста-
нови. Проте, не дивлячись 
на. великі зусилля та oco– 
бисту посвяту тих членів, 
їхня праця не знаходить 
признання, ані належної 
підтримки від ширших кіл 
української громади, а зок-

ка громада не здобуде вже 
ніколи! 

Це була б дійсно велика 
втрата і була б велика шко-
да. коли б Укра?нська Гро-
мада до цього допустила. 

Часто, прислухуючись до 
розмов різних громадян, 
можна почути дуже дивні 

рема коли йдеться про ство- зауваження чи навіть вимо-
рення тривало? фінансово? ги. як. наприклад: чому УІА 
бази для УІА. 

Вже від довших років фі-
нансиУІА виказують дефі-
цитове сальдо. Правда, син 
основоположника УІА і те-
перішній президент, п. Tco– 
дор Джус досі щедро П0-
кривав всі недобори, одна-
че такий стан не може існу-
вати завжди. 

Зауважуємо також до-
сить слабий відгук серед 
українсько? громади про 
програму праці УІА. Часто 
буває важко збагнути при-
чину апатії української гро-
мадн до установи, яка має 
всі можливості стати вог-
ннщем українського куль-

не робить інтенсивнішоі ро-
боти?; чому УІА не може 
давати своїх приміщень на 
різні імпрези безкоштов-
но?; чому УІА не піддержує 
різні видання, виставки? 
Або: що ми чи я буду мати з 
цього, коли стану членом 
УІА?; Чим УІА може нам 
допомогти? 

На жаль.майже ніколи не 
доводиться почути запитай' 
ня: чим могли б ми допо-
могтн Українському Інсти-
ТутОВІ АмерНКН,Щоб ПОЛІП-
шити його фінансовий стан, 
а тим самим піднести стан і 

(Закінгєння на crop. 5j 

С. Гординський 

МАЛЮНКИ 
ГНІЗДОВСЬКОГО 

в Українському Інституті Америки 

(1) 

Яків Гніздовський останніми роками багато виставляв, 
найбільше свої дероворити. Графіка відбирає йому 
чимало часу від малярства, але жалкувати тут немає чого, 
ніхто бо не висвячував його бути творчим тільки в одній 
ділянці мистецтва. Теперішня його виставка в Інституті не 
є ні ретроспективна, ні не обіймає якогось одного періоду 
його творчости, як нею була, наприклад, його недавня 
виставка в чікагському Українському Інституті Модсрно-
го Мистецтва, що обіймала праці 50 і 60-их років. На 
пропозицію Мистецької комісії Інституту Гніздовський 
показує на теперішній виставці, так сказати, свої ательєрні 
праці - ті. що він уважає непродажними і бажає зберегти 
для себе, і ті. що залишилися з різних попередніх виставок. 
З погляду суцільности, така виставка показує творчу 
лябораторію мистця впродовж більш як тридцять років, 
хоч з погляду ширшого ця виставка мас свої зрозумілі 
браки, з неї бо автоматично відпали твори з приватних і 
інших збірок. Інша проблема вирине тоді, коли буде 
влаштована якась ретроспективна чи ювілейна виставка 
мйстця, - тут язик свербить, щоб нагадати де і в кого 
знаходяться найкращі твори Гніздовського —композиції, 
портрети, краєвиди, мертві натури тощо. Деякі келекціо-
нери так дорожать тими речами, що мабуть треба буде 
зужити немало енергії, щоб переконати не одного з них 
визичити їх на якусь важливу виставку нашого мистця. 

У головні залі виставки відразу привертає увагу картина 
„Бездомні" з і948 року. Ця річ називалася різно, первісна її 
назва була „Переміщені особи" (Displaced persons) і цю 
назву треба вважати кращою за „Бездомних", де чужий. 

необізнаний глядач міг би прийняти цю картину як 
зображення сцени в якомусь з міських притулків. Тим 
часом ця картина мас куди глибший зміст, вона зображає 
не звичайних собі бездомних волоцюг або жертв стихій-
них нещасть (вогню, повені), а людей, які мусіли були 
покинути свої доми. Власне, це політичне вістя значно 
загострює тематику картини, роблячи її образом не тільки 
щоденного побуту, а образом катаклізмів доби. 

Я завжди вважав, що ця картина належить до найвидат-
пішнх творів всеукраїнського мистецтва повоєнно? доби, 
ТОЧНІШе — 40-ИХ РОКІВ. ЦЬОГО ПОГЛЯДУ, ОЧеВИДНО, ВНСЛОВ-
леного приватно, є й видатні діячі мистецтва з теперішньої 
У кра?ни. Майстерність ціє? картини в тому, що її автор не 
намагався вкласти у свій твір будь-які агітаційні, протесні 
чи трагічні моменти, а обмежився до передачі самих 
життєвих фактів, які. хоч і трагічні, позначені певним 
гумором у тому, як мистець уміє підстерігати тонкі 
нюанси коливань людсько? душі, які часто виявляються в 
дрібних деталях. Мистець зобразив типову таборову 
сцену, два триповерхові ліжка з шістьма особами, і кожна з 
них занята своїми справами. Ліворуч угорі .кокетлива 
дівчина, вона чепуриться перед дзеркальцем, на стіні -
фото хлопців, під подушкою—листи і ложка, невідмінниЙ 
атрибут усіх шістьох осіб. На середньому ліжку -
молодий флегматичний чоловік, у кашкеті і з цигаркою, 
підпер голову рукою і ввесь у роздумах. Унизу — дядько, 
видно, що щойно прийшов з якоїсь чорно? роботи, утомле-
инй, він мочить ноги у митниці, а будильник.побіч не? 
нагадує, що на другий день він мусить знову йти на роботу. 
Знову вгорі праворуч - старший пан-інтелектуаліст, 
обставлений книжками (в тій, що він її читає, застромлена 
ложка). Він увесь занурений у книжці, на стіні за ним, 
написано і надряпано різні математичні формули і напис 

Яіецькою мовою мета ля айтейте (великого бажайте). 
ід цим професором чи філософом напів підвівся старий 

чоловік, видко - покашлює, увесь життєво втомлений. 
Він поглядає вниз, під себе, де лежить жінка з двома 
дітьми. Під ліжком - дитячі іграшки. 

Скрізь тут Гніздовський багато заобсервував і зобразив 
бачене з великою життєвою правдою, ні одному з своїх 
персонажів на надаючи рис мученика чи героя. Власне, 
своєю безпристрасністю, обминанням усяко? символіки чи 

протесту, ця картина своєю сухою фактичністю робить 
найбільше враження. Своєю майстерністю передачі 
баченого вона є не тільки визначним мистецьким твором, а 
й справжнім документом доби. 

Незабаром після намальовання тієї картини Гніздовсь-
кий ви?хав до Америки, до Міннсаполісу. де проф. Ол. 
Грановський допоміг йому влаштуватися у великій фірмі, 
що проектувала і друкувала календарі і святочні картки. 
Наш мистець виставляв там у місцевому музеї і навіть 
отримував різні нагороди, проте Міннеаполіс був тоді ще 
справжньою американською провінцією і він думав 
перенестися до Ню Иорку. що тоді побіч Парижу ставав 
новим світовим центром мистецтва. Він перенісся до Ню 
Йорку i960 році і я пригадую собі цей епізод злеред майже 
30 років. Я тоді працював асистентом у фірмі релігійного 
мистецтва проф. Гоніппо Радджі в Орендж, Н.Дж. Там 
постійно бракувало до праці мистців; ті, що зголошували-
ся (також деякі наші), не витримували критики старого 
професора з римсько? Академії св. Луки. В нього малюва-
ти треба було не тільки добре, але й швидко, мовляв, „ми 
не академія вчити малювати, а фабрика образів". Отож я 
показав кілька фото з робіт Гніздовського і запропонував 
його взяти на працю. Він при?хав і почав працювати так як 
треба - добре і швидко. Старий професор переловив мене 
якось на коридорі: „Дуже добре, дуже добре! Ваш колега 
як професор академії!".. 

В Америці це було тоді нелегкі для емігрантів повоєнні 
часи, коли важко було дістати якусь пристойну працю, тож 
праця в робітні Радджі, все ж таки зв'язана з мистецтвом. 
була важливою вже хоч би тим, що давала змогу врости в 
американський побут. За рік-півтора Гніздовський, а 
незабаром і я відійшли власновільно від старого профссо-
ра і пустилися на власні мистецькі води. 
і На тих „власних водах" Гніздовський працював і як 
маляр, і графік, і кераміст. Проте він незабаром зорієнту. 
вався, що тодішнє молоде американське мистецтво, 
особиво тоді т.зв,нюйоркський експресіонізм,це цілковита 
анархія, безована на підсвідомих інстинктах, а не на 
справжньому мистецькому вмінні, І тому в половині 50-их 
pp. постановив перенестися до Парижу. 

ЇПрої і буде! 
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СОЮЗОВЦІ! ПРОДОВЖУЄМО ЮВІЛЕЙНУ КАМПАНІЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ З НАГОДИ 
ЙОГО 85-P144R її МЕТОЮ Є ПРИДБАТИ В ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ 4,000 НОВИХ ЧЛЕНІВ! ТІЛЬКИ 

СПІЛЬНИМИ СИЛАМИ ТА ПОСТІЙНОЮ І НАПОЛЕГЛИВОЮ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПРАЦЕЮ МОЖЕМО 
ВИКОНАТИ ЦЕ ВЕЛИКЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОБРА НАШИХ РОДИН, НАШОЇ ГРОМАДИ І НАШОГО НАРОДУ! 

Амімимммміїмиммчтімиитммммімійміймім^ 

ЮВІЛЕЙНА КАМПАНІЯ УНСОЮЗУ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

З Організаційного Відділу УНСоюзу повідомляють, що кампанія 
приєднання членів продовжується під гаслом: „Ані одного Відділу без бодай 
одного нового члена"! Окружні Комітети Відділів УНС відбувають в тій цілі 
організаційні збори, влаштовують бенкети та фестивалі з нагоди 85-ліття 
УНСоюзу. Ось Округи, які відбули ці союзові ювілейні святкування: Аллен-
тавн, Балтимор, Нюарк, Джерзі Ситі, Перт Амбой, Пассейк, Філядельфія, 
Клівленд. Подібні імпрези заплянували Округи: Ню Йорк, Рочестер, Чікаґо 
і Торонто. 

По кінець вересня 1979 р. відділові секретарі, організатори та конвен-
ційні делегати зорганізували 1,830 нових членів. З приємністю поміщуемо 
світлини цих союзових діячів, які в цьому часі здобули 10 або більше членів: 

Н. І анрн.ікік 
Uft з ї . 

М. Кііічак 
240 ДО 

Липа 1 і д е 
47 :о 

О.ігксаімра 
. 1 " H.KMlll.KJ 

4.Я4 20 

1. І гврнк 
445 20 

A. Koiuiciati– 
ський 327 19 

Т. С .інаінськнй КшіПМ СЧтюк 
51 is 25 17 

А. ( .посярчж 
174 17 

Ь. ікрич 
4.12 17 

ЛГЬІ.П Морси ( ів-ННІ1ккнй 
4 6 5 " 276 15 

В. Ииів 
М 14 

В. ІІи.іі imtp 1. кнії нмііьлнй ІУкнш С.імік 1. О.іежннськміі М. Хомаич)к 
204 ІЗ 430 ІЗ 7 12 153 12 5 11 

jh3M. 
11. Шсачч. 

ІЗ 10 
, І. 1 іі.ііі!і.їіі!и 

53 Ю 
Марія 

127 
а р а т е 

10 
Т. К)барич 

217 10 
1. M D . I K O 
320 10 

М . Зачарко 
349 10 

Своїх ЗНІМОК не прислали: Р. Татарський (94) 29 чл.. В. Вин-
ннпький(239) 21 чл.Дарія Запар (347) І8чл..Т. Дула (163) 
14 чл.. Ю. Варакюк (371) 14 чл.. С'тслла Фсдик (292) 12 чл.. 
В. Стсфурмн(І69) 11 чл..П.Крспіч(369) 11 чл. П. Когут(56) 

10 чл.. Марія Дсйчаківська (233) 10 чл. 

- i t gives the lie to all the history hooka that 
reduce Shevebenko to a line — poet, painter, 
eerf." 

"Battle Creek Enquirer and News" 
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У Клівленді помер бл.п.о. крил. 
Є. Боднар, прикладний душпастир 

та громадянин 
і Дня 18-го жовтня ц.р. но-

мер найстарший віком свя- ту 
цкник американської ми-
тро полії, бо покликав його 
Всевишній ДО ЖИТТЯ ВІЧНО-
го на 95-му році життя. Цс 
був пресвітер і колишній 
декан. Мостів Великих 
Леремйських єпархії, по-
четний крилошанин Львів-
ської архиепархії та npo– 
відпий повітовий діяч Жов-
кіншиии о. Євген Боднар. 
який аж до пізніх років сво-
го трудолюбивого життя 
мешкав у Клівленді, Огайо. 

Бл.п.о. Євген Боднар на-
ролився 5-го січня 1885 ро-
ку у Цвіржі, повіту МОСТИСЬ' 
ка. у свяшеничій родині о. 
Михайла і Марії, з дому 
Гайдукевич-Боднарів. Піс-
ля народження шостої ди-
тини мати померла і чоти-
рирічний Євген залишився 
півсиротою, ше й до того в 
молодості він був слабкого 
здоров'я. Зате Всевишній 
обдарував спосібного юна-
ка гарним голосом, який 
потім дозрів у приємний ба-
ритон із засягом трьох ок-
тав. так шо потім він висту-
пав солістом на національ-
них імпрезах. Середню ос-
віту набував у Ярославі, а 
матуру склав у Самборі. 
Після закінчення студій бо-
гословії у Львові і в Пере-
мишлі в 1910 році, та од-
ружения зі Стефанісю Hcc– 
тор. донькою о. Константи-
на з Рсмсзівців біля Золо-
чова. 3-го серпня 1913 року, 
він прийняв від Єпископа 
Константина Чсховича свя-
чення у сан пресвітера, шоб 
почати всевіддано і з лю-
бов'ю служити спас інню 
душ свого народу в Ук-
раїнській Церкві . Перше 
сотрудництво він одержав у 

ІНикловичах біля Судової 
Вишні, а друге в тім же мі-
стечку (обидві парафії у 
Мостиськім повіті). 

У 1916 р. о. Євгена при-
значено на капеляна при 
австрійській армії для ду-
ховної обслуги українських 
вояків на італійськім фрон-
ті . яку то функцію, він. як 
капітан: сповняв три роки і 
за неї одержав від військо-
вого командування три від-
значення. У 1920 році він 
поселився у невеликій па-
рафІЇ Смерсків у )Ковківсь-
кім деканаті і там протягом 
14 років виявляв повністю 
свої послуги селянству, при-
ступивши до релігійного і 
національного піднесення 
не тільки власної парафії. 
але і в цілому повіті. На 
зборах Філії Т-ва ,.Сільсь-
кий Господар" у Жовкві в 
1929 році обрано о. Бодна-
ра головою, а потім і голо-
вою Надзірної Ради Пові-
тового Союзу Кооператив. 
Він також став головою, 
основаної в 1930 році Pafio– 
нової Молочарні - а крім 
того активно працював в 
Управах 12-ох місцевих і 
повітових організацій. 6-го 
травня 1933 року, у сто-
тисячнім релігійнім здвизі 
Галичини ..Українська Мо-
лодь Христові", у Львові, 
маршувала також велика 
група зі Смерекова під про-
водом свого пароха. 

У 1934 році о. Боднар об-
няв парафію у містечку 
Мости Великі, в тім самім 
повіті, віддаленому 24 кіло-
метри віл Жовкви. однак це 
не стало йому перешкодою 
у виконуванні громадських 
обов'язків. Із рамсни своїх 
становиш і як відомий про-
відник та співак. обслуго-
вував релігійні і національ-
ні свята у великій окрузі, в 
якій перехід з позицій ка-
цапства на українські. віл-
бувся саме за нашої пам'яті 
завдяки таким патріотам-
діячам. як о. Є. Боднар. 
якими світлі галицькі Вла-
дики заповнювали дскана-
ги і яким допомагали. Світ-
лий пастир Псремиської 
єпархії Єпископ Йосафат 
Коциловський наділив дія-
ча о. Євгена Боднара крн-
тошанськими відзнаками і 
деканством парафій Moc– 
гів Великих. 

Працю о. Євгена у ділян-
ці піднесення культури ріль-
ництва у Жовківшині зас-
відчус повітовий агроном 
інж. Макар Каплистий у 
книзі „Сільський Господар 

УСПІХИ НАШОЇ МОЛОДІ 

Бл.п.о. крилошанин 
Євген Боднар 

v Львов і 1899-1944" ( Н ю 
Иорк, 1970)наст. 291-303. Із 
в ідкликом на п о в и т и й 
пам'ятковий цінний Збір-
ник обмежимося тут лиш до 
згадки, шо о. Є. Боднар був 
піонером вирощування в 
Галичині сирівця цикорії 
для першого кооперативно-
го виробництва цикорі ї 
..Суспільний Промисл" у 
Львові. В 1931 році відсту-
пив він 10 акрів парафіяль-
ного поля у Смерекові, на 
яких при його участи і піл 
проводом інж. Каплистого 
члени Хліборобського Виш-
колу Молоді розвели першу 
плянтацію цикорії. З того 
почину поширилося ПО СС-
ллх вирощування сирівця. 
що й приносило кращий до-
хід з управи ріллі. 

Першу окупацію Захід-
ньої України 6ольшсвика-
ми (1939-41) о. Боднар пс-
ретривав на своїй парафії у 
Мостах і якось Бог захоро-
нив його і рідню перед ви-
везенням на Сибір. За ні-
мецької окупаці ї він був 
дальше провідним діячем 
повіту, проте і тим разом не 
думав залишати мирян, а 
ділити з ними долю. Та під 
час нічних боїх за містечко в 
липні 1944 році , шоб не 
згинути у вогні, довелося 
рятуватися йому пробит-
тям через фронтову лінію 
на Захід. У Кракові о^Бод-
нар коротко допомагав у 
парафії о. д-ра Павла 
Хруща, почетного крило-
шанина Псремиської cnap– 
хії. а вже в серпні 1944 році 
він став каїїсляном юнаць-
ких формацій Дивізії .,Га-
личина" у Крсмсі в Австрії, 
а потім у Лінці та в інших 
таборах вишколу. 

Із перемогою альянтів 
родина Боднарів замсшка-
ла в таборі скнтальців у 
Ляндску. де о. Є. Боднар 
помагав у душпастнрській 
обслузі. В грудні 1949 році 
родина Боднарів пспсссли-
лася до Філядсльфіі . де 
Єпископ Константнії Бога-
чевський доручив о. Свгс-
нові зорганізувати нову па-
рафію у Кснтон і . Огайо. 
При щирій співпраці rop– 
стки парафіян ревний свя-
щеник виконав доручення 
духовної влади і для закла-
дсної парафії придбав бу-
динки на церкву і для свя-
шеника. Від 1955 року його 
приписано на сотрулника 
парафії св. ап. Петра і Пав-
ла у Клівленді, звідкіля в 
1965 році його перенесено 
на три роки до Форд Ситі у 
Пенсильванії. З огляду на 
послаблене вогнним лихо-
літтям здоров'я, він у 1968 
році перейшов на смсриту-
ру і знову поселився у Клів-
ленді. Тут ще два роки був 
добровільним катехитом у 
Школі Українознавства Т-
ва ..Рідна Школа", дуже бо 
любив молодь і бажав ді-
лом причинитися до її ви-
ховання для рідного наро-
ду. У тій школі він навчав і 
за свого першого перебувай 
ня у Клівленді. 

З уваги на місцеві обста-
вини. о. Євген мусів служи-
ти щоденні Літургії у капли-
ці свого винаймленого мсш-
кання. аж доки у різдвяний 
час ц.р. хвороба не покла-
ла край його дупіиастирсь-
кій праці. 

Сирітська доля тримала-
ся о. Євгена все життя і не 
залишила цього взірцевого 
духовника і собориика і на 
цій свободолюбній і бага-
тій землі. Зате з певністю 

Романа А. Ляшевич, 
доктор хемічних наук 

Романа А л с к с а н л р а 
Ляшевич доктор ХСМІЧ-
них наук, дочка д-р Лідії і д-
ра Ярослава народилася у 
Нюварку. Н. Джерзі. 

Початкову школу при 
українськ ій католицькій 
церкві св. Івана Хрестителя 
і Школу Українознавства в 
Н ю а р к у з а к і н ч и л а з 
в ідзначенням. Середню 
школу ім. Архнспископа 
Волшан Ірвінітоні. Н. Дж.. 
закінчила 5-і,і на 120 
у ч е н и ц ь і о д е р ж а л а 
стипендію на дальші студії. 
Д-р Романа фахові студії 
почала на х с м і ч ном у 
факультеті Сітон Гол:і . в 
Мсйплвуді, Н. Дж.. де 
одержала ступінь бакалав-
ра. Будучи відзначаючою 
СТуДСНТКОЮ. її. ЯК СТИПСН-
діятку. принято до 8-ох 
різних університетів. Вона 
вибрала університет в 
Боффало. скоро втягнув-
шись в студійну та наукову 
працю, бождосі вона мас 14 
наукових праць та нубліка-
ц і й . П о 5 -ох р о к а х 
інтенсивної прані в липні 
19 79 р о к у о д е р ж а л а 
докторат з хемічних наук, а 
в тиждень п ізн іше їй 
запропоновано викладати 
на цьому ж університеті. 

Під теперішню пору д-р 
Романа виклалаг загальну 
хемію в Нюйоркському 
стейтовому університеті в 
Боффало. 

Будучи шс студенткою в 
Сітон Голл. вона брала 
активну участь у житті 
української студентської 
громади, також належала 
до хору ..Євшан зілля". В 
Боффало була однією із 
організаторів та учасників 
студентського таипюваль-

Д-р Романа А. Ляшевич 

пою гуртка ..Черемшина", 
який час і о і великим 
у С П І X 0 М р є п р С J с н т у С 
Українч на різних міжнццІ-
о на. 11, них Імпрезах в 
Боффало та околиці. 

Віл молодих літ Рома 
належнії, до молодечої 
організації . . П л а с і " . У 
Плас і і бере участь у 
виховних і а вншкідьннх 
таборах, а пізніше стас 
сестри чкою-вихонниисю. 
та багатократно входи і ь у 
СКЛАД іаборовн.х команд. 
Не дивлячись на велике 
навантаження праці в 
університеті, вона була 
кошовою в Боффало. а теж 
коменданткон) на таборі 
..Сокіл". 

На запитання батьків, 
чому це робить, вона 
відповіла ..Я повинна 
віддати ПлаСТОВІ хоЧа 
частину тою. що я віл нього 
одержала". 

Д-р Романа Ляшевич 
н а л е ж и м , до c i a p i n o – 
п л а с г у н с ь к о ї о куреня 
..Верховинки" і на останній 
Раді її вже вдруге обрано 
курінною старшо-иластун-
ською куреня ..BepxoBHH– 
ки". 

зсе 

Справедливий Суддя вина-
городив Його душу вічним 
щастям. 

Як випробуваний давній 
трибун о. Боднар у сучас-
ній добі боротьби за права 
для Української Церкви 
твердо стояв у рядах обо-
роиців. бож для людини 
таких чеснот і прикмет про-
відника не могло бути ін-
шого становища! За свя-
ченнчу ревність і в признан-
ні за народну діяльність 
Блажснніший Патріярх Йо-
сиф. Ісповілник віри і кар-
динал Вселенської Церкви, 
наділив бл.п. о. Євгена Бол-
нара почестю крилошанина 
Львівської архиепархії. 

Похоронні обряди в иер-
кві свв. Петра 1 Павла при 
Захід. 7-й вулиці, у Клівлен-
ді відслужили священики з 
4-ох давніх парафій Святих 
свв. Петра і Павла, Йоса-
фата. Андрія і Марії, при 
співучасти пресвітерів з 
Кентону. Акрону. Лорсйну і 
Янгставну. Миряни з наз-
ваннх парафій і з KCHTOHV 
та з помісної Покрови Прс-
святої Богородиці в Пармі 
кожночасно заповнювали 
матірній храм клівлснлсь-
ких українців. Парастас 20-
ю жовтня відправило вісім 
священиків, а в неділю 21-го 
сім духовників під кермою 
теперішнього сеньйора в 
деканаті о. Івана Оришкс-
вича. Похоронну Літургію 
22-го жовтня відслужили: о. 
шамб. Лев Алам'як з Ян-
гставну. о. Лев Тимків. о. 
крилошанин Богдан Оста-
пович з Торонто, о. Тсофіль 
Гурко з Крестои у Бритій-
ській Колюмбії в Каналі, о. 
Тарас Дурбак і диякон Во-
лолимир Волощук з KCHTO– 
ну. До останніх молитов 
долучилося шс вісім духов-
ників та митрофорні про-
тоіереї У П Церкви Степан 
Ганкевич і Федір Ковален-
ко. настоятелі православ-
них парафій у Клівленді і в 
Пармі. Єдину прощальну 
проповідь виголосив дия-
кон В. Волощук. вихова-
нець парафії в Кснтоні. На 
цвинтарі свв. Петра і Павла 
в Пармі могилу запечатав 
о Л Тимків з п'ятьома свя-
щениками. 

І так у полудневу годину 
розкішно соняшної днини у 
свяшеничій секцій п ара-
фіяльного цвинтаря иирос-
ла чергова могилаукраїнсЬ" 
кого духовника. їх там уже 
кільканадцять, включно з 
основником цвинтаря о. Ва-
силем Мсрсньковим(! 1938) 
Нова могила сгаг ;итя нас 
усіх г різним мементом. бос 
нона вже четвертою за ос-
іаніпіх 10 місяців, а коли 
юдати шс дві з 1977 року. 
і о підраховуємо, шо за дав' 
і половиною років з однієї 
міснсішсін відійшло з праці 
s Христовому виногрални-
ку шістьох найкращих ста-
рокрайових духовників. з 
яких чотири дожили віку 
патріярхів. Всі вони ревно їм 
віддано, набожно і весніло' 
служили і рідній Церкві і 
свогму Народові. А скіль-
ки . бо майже два тисячі 
таких ідейних служителів 
стали мучениками за Хрис-
тову правду серед україн-
ського народу після Другої 
світової війни 

На цвинтарі в Пармі нс-
давно тому похоронені такі 
свяшенослужитслі: о. кри-
лош. Микола Павлншин. 
25-го травня 1912 16-го 
1977: о. крилош. Євген Це-
гальський. 19-юсічня 1875 -
25-го вересня 1977; о. кри-
ЛОШ і кол. декан Григорій 
Музичка з Кентону. 26-го 
червня 1889 12-го грудня 
1978; о. радник і проф. Ата-
нас Іимків. 16-го липня 
1882 24-го квітня 1979. о. 
протокрей і декан Ярослав 
Сірко. 14-го квітня 1912 
6-го жовтня 1979 та о. кри-
лош. і кол. декан Євген Бод-
нар. 5-го січня 1885 18-го 
жовтня 1979 року 

Вони в ід ійшли, а хто 
прийде на їх місце, хто ло^ 
поможе в духовому розвит-
ку українського поселення. 

Бл.п.о. крилошанин Єв-
ген Боднар залишив дружи-
ну Стефайію після 66 років 
подружжя і дітей л-ра Во-
лодимира. Любу Янович та 
Ірину в Польші з родинами. 

Степан Кікта 

УКРАЇНСЬКА СВІТЛИЧКА ДОПОМАГАЄ 
БАТЬКАМ ВИХОВУВАТИ ДІТКИ. 
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і ЗВІДОМЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ УНСОЮЗУ 
ЗА МІСЯЦЬ В Е Р Е С Е Н Ь 1979 РОКУ 

ЗДОБУТКИ OkTW УНСОЮЗУ У ВЕРЕСНІ 1979 РОКУ 

.4 

Округа (осілою 

, 
Філадельфія 
Гнттсбчрг 
Шамокнн 
Аллентавн 
Огрснтон 
Вілкс Берн 

І а 11 
і 
U 
?І 
її 
S ь 

а. 

Е 

І 
ОКРУГИ Г1КІК ИЛЬВЕНІЇ 

40 
18 
20 
12 
1 
9 

56 
8 
4 
3 
3 
2 

310 S 
80 
87 
65 
22 
22 

1 
8 
і ї 1 щ 

793.500 
200.000 
214.000 
149.500 
42.000 
44.500 

3 
^ 

72 
4 

ІЗ 
ІЗ 
4 

-
Разом: 

Балтімор 

Н ю йорк 
( ираккпп-Юінка 
Рочсстср 
Трой 
Боффало 

106 76 586 51.443.500 106 

О К Р У Г А М Е Р И Л Е Н Д У 

9 4 32 S 83.500 

О К Р У Г И НЮ ЙОРКУ 

34 
14 
10 
7 
9 

17 
„ 

11 
3 
2 

157 
30 
59 
28 
23 

S 340.500 
61.000 
82,500 
39.500 
46.500 

18 

Разом: 

Нюарк 
Джсри Ситі 
Перт Амбой 
Пасссйк 

74 33 2t7 S 570.С 

ОКРУГИ НЮ ДЖЕРЗІ 

22 
11 
12 
7 

3 
8 

ІЗ 
5 

56 
64 
86 
17 

S 114,000 
125,000 
644.000 

31.000 

24 

Разом: 
-

52 29 223 S 914.000 

О К Р У Г И ІЛЛИНОЙ. МИШИГЕН І ОГАЙО 

23 

Чікаго. Ілл. 
Детройт. Мич. 
Клівленд. Огайо 
Янгставн. Огайо 

34 
:о 
21 
9 

ІЗ 
10 
4 
1 

139 
102 
103 
16 

S 392.500 
-258.000 

359.000 
28.500 

26 
11 
34 
-

Разом: 84 2S 360 S1.031.000 

ОКРУГИ НОВОЇ АНГЛІЇ 

Н ю Гейвсн. Конн. 
Бостон. Масс. 
Вунсакет. Р. Ай. 

18 
6 
6 

4 
1 
2 

53 
ІЗ 
11 

S 97,000 
31,000 
28,000 

71 

Разом: 30 7 77 5 156.000 

ОКРУГИ З А Х І Д Н И Х СТЕЙТІВ А М Е Р И К И 

Центральна 
Міннеаполіс. Міни. 
Ст. Лу із . Мо. 
Разом: 

Необ'єднані Відділи 
в Америці І 

Торонто. Онт. 
Монтреаль, Квсб. 
Ніагара. Онт. 
Захід Канади 

6 
6 
5 

17 

22 

1 

1 

1 

8 
9 
5 

22 

14 

О К Р У Г И К А Н А Д И 

25 
8 
9 

19 

11 
3 
4 
5 

95 
49 
40 
35 

S 

S 

S 

S 

14.000 
31.000 
8.000 

53,000 

24,500 

389,500 
153.000 
187.000 
121.000 

4 

4 

-

19 
9 
1 
7 

Разом: 61 23 219 S 850.500 36 
ЗАГАЛЬНА С У М А 455 202 1.830 55.133.000 273 

І 
2 і 
3' 
4 ” 
5 6 Ь 
7 
8- . 
9 
10 
11 
12 
ІЗ 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
ІЗ 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ЗІ 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 . 

НАЙКРАЩІ ВІДДІЛИ в У Н С О Ю З І 
ЯКІ ПО КІНЕЦЬ ВЕРЕСНЯ 1979 РОКУ 

З Д О Б У Л И 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

Відділ Здобув 
Число Місцевість членів 

83 Філадельфія, Па 35 
240 Клівленд. Огайо 34 
347 Міллвіл. Н. Дж 34 
432 Торонто. Онт 33 

94 Гамтрамк. Міч 32 
316 Рочсстср. Н. Й 32 

47 Бст.ісгсм. Па 30 
401 Скарборо. Онт. 29 
434 Монтреаль. Квібск 27 
242 Фраквілл. Па v 26 
155 Перт Амбой, Н. Дж 25 
164 Бсрвнк. Па 25 
59 Бріджнорт. Конн 24 

458 Гамільтон. Онт 24 
381 Клярк. Н. Дж 23 
327 Гсмпстсд. Н. Й 22 
239 Філадельфія. Па 21 
379 Чікаго. Ілл 21 
445 Вінніпег, Манітоба 20 
106 Чікаго. Ілл 18 
375 Філядсльфія. Па 18 

25 Джерзі Ситі. Н. Дж 17 
88 Керюнксон,-'Н. Й 17 

174 Детройт. Міч 17 
194 Ню Йорк. Н. Й 16 
465 Ляшнн. Квібск , 16 
32 Філадельфія. Па 15 

204 Ню Йорк. Н. Й 15 
276 Амбрідж. Па 15 
37! Нюарк. Н. Дж 15 

63 Форд СИТІ. Па 14 
125 Чікаю. Ілл 1.... 14 
163 Філадельфія. Па 14 
200 ОзОН Парк. Н Й 14 
430 Філадельфія. Па 14 

22 Чікаго. Ілл ІЗ 
153 Філядсльфія. Па ІЗ 
269 Екстон. Па ІЗ 
292 Детройт. Міч ІЗ 
369 Па.їьмсртон. Па ІЗ 

7 Мск Аду. Па 12 
422 Філядсльфія. Па. 12 

5 Лсгорія. Н. Й П 
169 Пдвардсвілл. Па ГІ 
217 Рочсстср. Н Й N 

ІЗ Вотервліт, Н Й 10 
53 ПІТСбург. Па 10 
56 Вілінг. Вест Вірджінія 10 

113. Деррн. Па 10 
127 Бофало. Н Й 10 
216 Філядсльфія. Па 10 
233 Льорейн. Оіайо 10 
287 Джерзі Ситі, Н. Дж 10 
320 Балтимор. Мд 10 
349 ' Чснві.і. і . Н. Д ж 10 
399 Чікаго. Ілл 10 
423 Чікаго. Ілл д 10 

НАЙКРАЩІ ОРГАНІЗАТОРИ В УНСОЮЗІ 
ЯКІ ПО КІНЕЦЬ ВЕРЕСНЯ 1979 РОКУ 

ЗДОБУЛИ 10 АБО БІЛЬШЕ ЧЛЕНІВ 

П. Член Здобув 
Ч. ОріанІмгор . у”:у; ':У ;t. Відділ) чнагів 

1 С. Гавриш .., 83 61 
2 Г Волошин 432 45 
3 В Гавриляк 316 32 
4 М. Кііічак 240 30 
5 Р. Татарський 94 29 
6 Марта Кордуба 153 26 
7 О Чабан 242 26 
8 1. Фсдинишин ...' 155 23 
9 Т. Бутрей 164 25 

10 Д.Пнщ - 458 24 
11 В. Винницький 239 21 
12 М Семітів 379 21 
13 Анна Гарас 47 20 
14 Олександра Дольннцька 434 20 
15 1. Геврик '. 445 20 
16 А. Коинстянський 327 19 
17 І. Сливінський 59 18 
18 Дарія Запар 347 18 
19 Квітка Стснюк 25 17 
20 А. С.іюсарчук 174 17 
21 Б Зорнч 432 4 7 
22 Іскля М о р о і 465 16 
23 С. Іваннаький 276 15 
24 В. Яиів 32 14 
25 М. Турко 63 14 
26 І. Дуда 163 14 
27 Ю. Баранюк 371 14 
28 Олена Олек 22 ІЗ 
29 А. Кушнір 83 ІЗ 
30 М. Юіснів , 194 ІЗ 
31 1 Пригода 200 ІЗ 
32 В. Палідвор 204 ІЗ 
33 1. Кнігницький 430 ІЗ 
34 Олена Словік 7 12 
35 І.Одсжинськнй 153 12 
36 Стела Фсдик 292 12 
37 М. Хоманчук 5 11 
38 А. Іванюк 06 11 
39 В. Стсфурин 169 11 
40 Христя Фуга 269 11 
41 П. Крсгііч 169 11 
42 1. Данківський 375 11 
43 П. Шевчук ІЗ 10 
44 Д. Головатий 53 10 
45І П. Когут ., 56 10 
46 Марія Гаравус 27 10 
47 Т. Кубарич 217 10 
48 Марія Дсйчаківська 233 10 
49 1. Малко 320 10 
50 М. Захарко 349 10 
51 Р. Припхай 399 10 

ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАТОРІВ УНСОЮЗУ 
ПО ОКРУГАХ У ВЕРЕСНІ 1979 РОКУ 

Організатор 
Придбав Сума забет- В тому 
у вересні печення АДД ТР 

Разом 
у 1979 

ОКРУГА АЛЛЕНТАВН 

47 Анна Гарас І S 1,000 
318 Тсодора Дсмчук 1 2,000 

С. Гавриш І 1,000 

Разом: 

30 

2 

81 А. Лукіянчук 
320 1. Малко 

З 5 4.000 

О К Р У р Ч Б А Л Т И М О Р 

І 5 5.000 
З 11,000 

2 
10 

Разом: 

307 Д. Ґалонжка 

127 Марія Гаравус 
360 1. Гаврилюк 

4 516,000 

ОКРУГА БОСТОН 

І S 1,000 

ОКРУГА БОФФАЛО 

S 3,000 
5.000 

Разом: 2 5 8.000 
ОКРУГА ЧІКАГО 

17 Я. Билснь І 5 3.000 
22 Олена Олек І 1,000 

107 В. Ванджула 1 1,000 
125 Гльорія Пащнн 1 5,000 
157 В. Матнчак 1 2,000 
221 М. Карачсвськнй 4 12.500 
259 Юлія Ґуглик І 1.000 
379 М. Семків 1 2.000 
423 В. Крайник 1 5.000 
472 Стсфанія Кочій 1 10.000 

1 А Д Д 

І А Д Д 

2 
ІЗ 
2 

14 
2 
9 
І 

21 
10 
4 

Разом: 13 542.500 2 А Д Д 

ОКРУГА КЛІВЛЕНД 

112 Марія Капраль 1 S 1.000 
240 М. Кігічак 3 13.000 2 А Д Д 

Разом: 4 514.000 2 А Д Д 

ОКРУГА Д Е Т Р О Й Т 

94 Р. Татарський 1 S 1.000 
Марта Кордуба 3 3.000 

175 Я. Баїюк 1 2.000 
292 Стела Федик 5 15.000 1 А Д Д 

5 
34 

32 
5 

ІЗ 

Разом: 10 521.000 1 А Д Д 

ОКРУГА ДЖЕРЗІ СИТ! 

25 Квітка Стснюк 2 S 2.000 
70 М. Шеремета 1 1.000 

213 В Козак ' І 1,000 
270 С. Островський І 1,000 
287 М. Мілянович 3 3,000 

Разом: 5 8,000 

ОКРУГА МОНТРЕАЛЬ (Канада) 

434 Олександра 
Дольннцька 

234 1. іваник 
371 Ю. Баранюк 

Разом: 

59 Т С.інвінськні 
350 Т Фінів 
414 1. Телюк 

3 S 7.000 1 А Д Д 

О К Р У Г А Н Ю А Р К 

1 S 500 
2 6.000 1 А Д Д 

3 5 6.500 1 А Д Д 

О К Р У Г А Н Ю Г Е Й В Е Н 

1 5 2.000 
1 1.000 
2 3.000 

27 

2 
15 

24 
2 
7 

Разом: 5 6.000 

О К Р У Г А Н Ю Й О Р К 

4 В. Вереш 
6 А. Вовк 
8 Марія Кульчицька 

88 Марта Кордуба 
194 М. Юзеніа 

Марта Кордуба 
203 Марта Кордуба 
204 А Лозинськнй 
256 В. Нсдошитко 
327 А. Коинстянський 
361 С. Літепло 
489 М. Шпитко 

Разом: 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

17 

510.000 
5,000 -І А Д Д 
1,000 1 Т Р 
3.000 
2.000 
2.000 
5.000 
1.000 

500 
3.000 
.1.000 
1.000 1 ТР 

S34.500 1 А Д Д 2 Т Р . 

О К Р У Г А Н1ЯҐАРА (Канада) 

458 Д Пищ 4 514.000 

О К Р У Г А ПАССЕЙК 

42 П. Головачук 
182 Г. Клименко 

Разом: 

4 
І 
5 

5 5.500 
5.000 1 А Д Д 

510.500 1 А Д Д 

ОКРУГА ПЕРТ АМБОЙ 

155 М. Фсдинишин 
344 Олександра 

Яаорська 
349 М. Захарко 
372 Й. Ярема 
381 В. Данько 

Разом: 

1 

1 
2 
1 
8 

ІЗ 

5 1.000 

1.000 
6.000 
1.000 1 TR 

55.000 3 А Д Д 

564.000 3 А Д Д 1 ТР 

ОКРУГА ФІЛАДЕЛЬФІЯ 

32 В. Яціа 
83 С. Гавриш 

116 С. Шилькевич 
153 І. Скіра 
156 С. Гавриш 
163 Т. Дуда- ; 
173 П. Щерба 
216 Б. Одежинський 

Марта Кордуба 
237 М. Крика 
245 М. Мартиненко 
268 Е. Барилка 
269 Христнна Фуга 
321 Д Цюк 
339 М. Луців 
347 Дарія Запар 

С. Гавриш 
362 Ф. Петрик 
375 1. Данківський 
383 Й. Хома 
422 С. Гавриш ' 1 

Ю. Будерацький 
В. Євтушенко 

424 Ю. Трипупенко 
430 І. Кнігницький 
479 Патриція Мир 

Разом: 

2 
6 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 

-
2 
2 
1 
2 
2 

56 

S15.000 1 А Д Д 
10.000 і А Д Д 1 ТР 

1.000 
3.000 
1.000 
1.000 

12.000 2 А Д Д 
20,500 

2,000 
13,000 1 А Д Д 3 ТР 
8,000 1 А Д Д 
3,000 
2,000 
3.000 
2,000 
1.000 
1.000 1 ТР 
1.000 
3.500 
1.000 
1.000 
6.000 

10,000 1 А Д Д 
1,000 
2.000 

10,000 2 А Д Д 

5134.000 9 А Д Д 5 ТР 

ОКРУГА ПІТТСБУРГ 

63 М. Турко 
113 І. Ярчак 
161 А. Джула 
276 С. Іваницький 

Разом: 

1 
3 
3 
1 
8 

5 3.000 
3.000 

і 6.000 
1.000 

513.000 

О К Р У Г А РОЧЕСТЕР 

217 Т. Кубарич 
285 А4. Скібіцький 
316 В. Гавриляк 
343 Марія Сверида 
367 М. Лилак 

Разом: 

1 
2 
5 
1 
2 

11 

5 1.000 
3.000 
5.000 

500 
2.000 

511.500 

ОКРУГА СКРЕНТОН 

ЗІ 1 Катерина Федірко 
406 М. Мартинюк 
409 Жанст Болянд 

Разом: 

1 
1 
1 
3 

5 1.000 1 ТР 
1,000 
1,000 

5 3,000 1 ТР 

ОКРУГА ШАМОКИН 

90 Й. Сидор 
164 Таня Бутрей 
242 Й. Чабан 
305 Маргарета Гентош 

Разом: 

1 
1 
1 
1 
4 

5 2.000 
5.000 
1.000 
1.000 

5 9.000 

ОКРУГА ТОРОНТО (Канада) 

401 Т. Волошин 
407 В. Шаран 
456 Б. Лаврннів 
464 Марта Кордуба 
469 К. Чорномаз 

Разом: 

7 
1 
1 
1 
1 

11 

511.000 1 А Д Д 
1.000 
3.000 
1.000 
2.000 

518,000 1 А Д Д 

ОКРУГА ТРОЙ 

ІЗ П. Шевчук 
191 В. Колодій 

Разом: 

2 
1 
3 

5 2.000 
2.000 

5 4.000 

ОКРУГА ВІЛКС БЕРИ 

236 М. Скерпон 2 5 2.000 1 ТР 

О К Р У Г А ВІННІПЕГ (Захід Канади) 

445 1. Геврик 
498 А. Карпінський 

Разом: 

4 
1 
5 

5 8.000 1 А Д Д 
2.000 

510.000 1 А Д Д 

ОКРУГА ВУНСАКЕТ-

177 І. Лаба 
206 В. Кіндефорський 

Разом: 

1 
1 
2 

5 3,000 
1.000 

5 4.000 

О К Р У Г А ЯНГСТАВН 

230 П. Ліщак 1 5 2,000 

ОКРУГА ЦЕНТРАЛЬНА 

355 С. Гасяк 1 S 1.000 

НЕОБ ЄДНАНІ ВІДДІЛИ 
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6 
ВАСИЛЬ О Р Л О В С Ь К И Й 

головихи організатор 

ВЗАЄМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: УНС, 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ МОЛОДІ, 
МОЛОДЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ МАЙБУТНЄ 

УНС 
1 ^ 0 ^ 

У теперішній організаційній кампанії Українського Htv 
родного Союзу окрему увагу віддасться організації молода. 
Забезпечення молоді в УНСоюзі мас вітальну вартість, ям 
для само! молоді, так і для УНСоюау та всієї вашої умре 
інської громади на північно - американському континенті, 
для їх взаємного майбутнього. Для підкреслення цісї ува-
гн і важливосте, „Свобода" публікує в цій кампанії фото-
ІВТІМКН НОВОПрНСДНЛННХ МОЛОДИХ ЧЛеНІВ УНСОЮЗУ. ЯЮЦі, 

- очриидяр -- пі фотознімки я?м надіслано 

ну, іт :-тіі? 

Оксана Марія Лилак. доня 
мір Олени та мгра Євгена 
Лилаків, нова членка 367-го 
Відділу УНСоюзу в Рочес-
тері. Н.Й. Вписали свою 
внучку в члени УНСоюзу 
бабуся Марія та дідусь 
Микола Лилак, касир 367-

го Відділу УНСоюзу. 

І 

Андрія Марія Грінлов. най-
молодша членка 349-го Від-
ділу УНСоюзу в Менвіл. 
Н.Дж.. яку вписали в члени 
УНСоюзу. набуваючи для 
неї студійну грамоту, 
батько Михайло та мати 

Люба Ґрінлови. 

Стефан Михайло Макси-
мюк, син Богдана та Олі 
Максимюк. новий член 163-
го Відділу УНСоюзу у Філя-
дельфії. Па. Обдарували 
свого внука Стефана сою-
зовою - грамотою 'дідуньо 
Богдан і бабуня Anacma– 

зія Максимюки. 

Наталка Микицей, доня 
Надії та Ярослава Мики-
цей. нова членка 32-го Від-
ділу УНСоюзу ім. Олега 
Ольжича у Філядельфії, Па. 
Вписали свою внучку в чле-

л ни УЦСрюцу бабуня Дір(д-
мила та дідусь Антон Мі-
щук, також члени УНСо-

юзу. 

Олександра Цапар, доня 
Олександра та Френі Ца-
пар. нова членка 347-го Від-
ділу УНСоюзу в Міллвілі, 
Н. Дж. Вписала внучку 
Олександру в члени 
УНСоюзу її бабуся Дарія 
Цапар. секретар 347-го Від 
ділу УНСоюзу. Олександра 
Цапар належить до тан-
цювальної групи „ Чайка" в 

Міллвілі. Н.Дж. 

Михайло Цапар, син Олек-
сандра та Френі Цапар, 
новий член 347-го Відділу 
УНСоюзу в Міллвілі. Н.Дж. 
Вписала внука Михайла в 
члени УНСоюзу його бабу-
ся Дарія Цапар, секретар 
347-го Відділу УНСоюзу. 
Михайло Цапар належить 
до танцювальної групи 
„ Чайка" у Міллвілі. Н.Дж. 

Ґг? 

В^ЄШгА 
Щ^ии, 

ytyicuHXbkoi 
9an6ofuu. 

КОЛЬОРОВІ ІЛЮСТРАЦІЇ 
ВИХОДИТЬ КОЖНОГО МІСЯП.1 
У ВИДАВНИЦТВІ ..СВОБОДА 
ХОДАМИ УКРАЇНСЬКОГО Н'.Г 
НОГО СОЮЗУ. 

РЕДАГУЄ К О Л Е Г І Я 
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Ч. 254. СВОБОДА, СЕРЕДА, 7-го ЛИСТОПАДА 1979 
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НЮАРК,НДж. НЮАРК,Н.Дж. 

КРУЖОК МАТЕРЕЙ 
ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ ШКОЛІ 

СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ а НЮАРКУ, Н. Дж. 
повідомляє, що 

БАЗАР РУЧНИХ РОБІТ 

1 

відбудеться 

ш млі під церквою, в неділю, 11 листопада, 
від год. 8-ої рано до год 2-ої по пол. 

Щоби відзначити ..РІК ДИТИНИ", рівночасно а базаром 
відбудеться 

ВИСТАВКА ДИТЯЧОГО МИСТЕЦТВА 
^ P M W X i W t t O X H W H W t H W ^ w H ^ H W M i l M W t W M ^ 

Головна Управа 
Т-ва Українських Інженерів Америки 

влаштовує 

НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 
на тами 

„ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГІЇ" 
І 

„РУСИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ" 
в суботу, 17 листопада 1979 p., о год. 2 по пол. 

в Українському Інституті Америки 
при 2 Іст 79-та вуя. в НЮ ЙОРКУ 

ПРОГРАМА 
I СЕСІЯ 
є Проф д-р О. БІЛАНЮК - ..Шлях до розв'язки емергетич-

ноі кризи". 
' Д-р Р. Н А В Р О Ц Ь К И И - ..Способи використовування 

ядерно! енергії - тепер і в майбутньому". 
в !мж 1. ЧЕРВІНСЬКИЙ - ..Вплив ядерно? анергії реакторів 

на довкілля" 
II СЕСІЯ 
є Д-р М. ПРОКОП - ..Вибрані елементи русифікації УкраІ-

ни". 
є Проф. д-р М. ПЕРАХ - ..Російська мова, як знаряддя ко-

лоніялізму Москви - зокрема в науці 1 техніці". 
є 

Модератори: інж. С. ПРОЦЮК і проф. д-р Т ГУНЧАК 
а 

Вступ 3.00 доп. від особи, включно з ПЕРЕКУСКОЮ. 
а 

До участи все Українське Громадянство сердечно запрошує 
ГОЛОВНА УПРАВА ТУІА 

Українське Патріархальне Товариство в ЗСА 
Відділ Нюарк-Ірвінґтон, Н. Дж. 

запрошує Чпенів і все Українське Громадянство 
Нюарку-Ірвінгтону Я окопиці на 

ІНФОРМАЦІЙНІ СХОДИНИ 
на яких доповідатимуть: 

п-ні мф ЕВА ПІДДУБЧИШИН. д-р РОМАН 
ОСІНЧУК і ред. ВАСИЛЬ ПАСІЧНЯК. 

Модератор - мец. ВОЛОДИМИР СЕНЕЖАК 

Неділя, 11-го листопада 1979 p., год. 3-тя по пол. 
Заля УНДому, 140 Проспект Авеню, Ірвінґтон, Н. Дж. 

-

ОМУА 
Об'єднання Мистців Українців в Америці 

запрошує Громадянство на 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ 
ОБРАЗІВ 

ТАМАРИЮРЛОВСЬКОЇ 
в неділю. 11-го листопада 1979 p.. о год. 1-ій 
по пол.. в ҐалерііОМУА при 136 Друга Авеню 

у Ню йорку, Н. Й. 

Виставка буде відкрита щодня, від год. 6-ої 
до 8-ої ееч., та суботи і неділі від 1-of до 8-ої 
веч. і триватиме до 18 листопада, включно. 

ВОЛОДИМИР ШАШАРОВСЬКИЙ... 
(Закінгення зі стор. І) 

лини президії) приявні поба-
чнли чітко пророблену npa– 
цю Управи, звернувши oco– 
блмву увагу на праию сск-
ретаря Євгена Лсвнцького. 
Я К И Й вислав з канцелярі ї 
О М У С понад тисяча листів 
і комунікатів, не кажучи про 
взірцево проваджену карто-
теку всіх листів та картоте-
ки членів. Він же займасть-
ся і взірцево веденою коль-
портажею книги О М У С - у 
. . Н а ш Театр". 

Висловлено також подя-
ку фінансовому референто-
ві Володимирові Bapaapo– 
ві. фінансові звіти якого с 
зразково точні з ясним ви-
казом цілого діловодства, 
за що їм обом загальні збо-
ри висказали признання і 
подяку. 

Після запитів і відповідей 
на запити, голова Контроль 
ної комісії Василі, Сердюк 
(з Т р е н т о н у ) здав звіт з 
Переведеної КОНТРОЛІ ДІДО-
водства Управи, яких nepc– 
ведено за час минулої ка-
денції 8 і які виявили бсздо-
ганне ведення книг та ясйих 
розрахунків. Він також під-
дав внесок про уділення 
уступаючій Управі абсолкь 
тор і ї . щ о присутн і члени 
одноголосно приняли. ЛІС-
ля перерви. Н о м і н а ц і й н а 
комісія в особах: Михайло 
Лялька (Торонто) . Іван Фе-
дчишин (Детройт) та Іван 
Головка (Левітовн), заяви-
ла. що по докладній нараді, 
вони вирішили запроіюну-
вати зборам переобрати в 
повному складі попередню 
Управу, що члени прийняли 
гучними оплесками. затвср-
днвши одноголосно. Виї-
мок становив Олег Лисяк. 
референт публікації, який 
переобтяжений різними гро 
мадськимн функціями. сво-
го посту тим разом приня-

тн не міг. про що заявив ще 
перед загальними зборами і 
його функції в новій Упра-
ві з головою В. Шашаров-
ським, секретарем-Є.ЛЄВИ-
цьким та фінансовим рсфс-
рентом В. Варваровим пс-
рейняв Микола К а в к а ( М а -
май) з Філадельфії. 

Цього ж дня увечері, в 
залях, „Тризуба'1, відбулась 
спільна вечеря, яку npnro– 
товила Юлія Шашаровська, 
відома не тільки з мистсиь-
ких здібностей, але і з неа-
бияких кулінарних вмілос-
тей. Страви подавали до 
столів с т а р ш и м к о л е г а м 
молоденькі панночки з тсат-
ральної студії молоді. Hac– 
трій на вечері був родинний. 
Погідну та безжурну атмос-
феру підсилили ще мистець-
ки виступи членів О М У С - у . 
які імпровізували в дотеп-
ний спосіб актуальні полі-
тичні і театральні події, з 
чого приявні сміялись, як то 
кажуть „віл вуха до вуха", а 
виступаючі - Іванна К л и -
мовська,вона ж Язичннсь-
ка , Х р и с т н н а О з а р к і в та 
Володимир Довганюк не 
жаліли гострих дотепів і На 
адресу сидячих при столах 
колег, на які з місця відпо-
відали їм від столів в нс-
менш дотепний спосіб чим 
ще більше підкреслили цю 
родинну атмосферу. 

У неділю, 21 жовтня від-
булись в українській като-
лицькій і православній цср-
квах гюмипальні Богослуж-
би за померших членів. 6 и і -
сля. г о с т і , які прибули з 
дальших сторін ЗСА і Kanu– 
ди роз'їхались додому, а т і , 
які залишились, ще довго 
ділились думками та обго-
ворювали подрібно справи, 
порушувані на загальних 
зборах. 

Віддіп в Ню Джерзі 

повідомляє і запрошує Членів і Громадянство нк 

ТОВАРИСЬКІ ВЕЧОРІ 
з ДОПОВІДЯМИ 

які відбудуться 

ш залі церкви св. Тройці 
ВЗв Лайне Авеїве. ІРВІНҐТОН, Н. Дж., 

'-” як слідує: ґ'""^N. 

Інж. ОЛЕКСА СОЛТИСИК 
„Косметика та людська шкіра" 

Субота, 10-го листопада 1979 p., год. 7:30 веч. 

о. д-р ЮРІЙ ШУМОВСЬКИЙ 
„ОН очима кореспондента" 

Субота, 24-го листопада 1079 p.. год. 7:30 веч. 

Інж. МИХАЙЛО ЧАЙКІВСЬКИЙ 
„Арабські краї та постачання нафти" 

Субота, 8-го грудня 1979 p., год. 7:30 веч. 

По доповідях запити, дискусія та товариська гутірка 
при чайку. 

ЗА УПРАВУ ВІДДІЛУ: 

Інж. Богдан Мак. голова Інж. Мар'ян ВолуАчик, секретар 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ... 
(Закінгення 9І crop. 2) 4 

рівень діяльности TitiyCTO– 
нови. 

Тепер, здасться, прийшов 
час, щоб ми - члени ук-
раінської громади - збу-
дилися зі сну й усвідомили 
собі, що нам за всяку ціну 
треба врятувати цю прек-
расну будівлю. Н а м конеч-
но треба вдержати адресу 
при 5-ій авеню, її закріпи-
ти. і в цю прекрасну будів-
лю нам треба вложити ук-
раїнську душу. 

Заповнити всі залі цін-
ними українськими збірни-
ками, придбати відповідні 
меблі й обставити Т а при-
красити приміщення, поліп-
шити стан конференційних 
заль, піднести рівень пля-
нованих програм, щоб все 
відповідало адресі устано-
ви, а передусім треба ство-
рити атмосферу перманент^ 
ности осідку вогнища укра-
їнської культури - ось кіль-
ка із багатьох завдань, вві 
змогла б поставити перед 
собою Управа У І А , а одно-
часно і вся ураїнська rpo– 
мада на майбутнє. 

Мала група людей сама 

т и х завдань о с і г н у т и не 
зможе, хіба щ о вона тхп-
поряджалася б великими 
фінансовими ресурсами. То-
му У І А закликає Украінсь-
ку. Громаду включитися в 
акцію створення пермансн-
тного фонду, який забсзпс-
чив би Українському Інсти-
тутові Америки покриття 
всіх фінансових потреб 
пов'язаних з його nporpa– 
м о ю і діяльністю. 

У І А старається знайти 
ключ і шлях до міських чи 
стейтовий дотацій, з якого 
може дістати допомогу ця 
інституція. . 

У І А ш у к а т и м е т а к о ж 
шляхів до тісної співпраці з 
нашими науковими устано-
вами, а разом з тим і до 
фінансової співвідповідаль-
ности за вдержання нашої 
спільної мсти - прсстижс-
вої будівлі. 

Надіюся, щ о ці думки І 
пляни найдуть н а л е ж н и й 
відгомін серед нашої rpo– 
мади. Мабудь не варто є 
г о в о р и т и про наслідки й 
конесквенції. коли б вони 
виявилися неуспішними. 

ПІДГОТОВКА... 
(Закінчення зі ст. 2-ої) 

Закінчення 

М и доволі загально опи-
салй хід кількох найваж-
піших конференцій для І1ІД-
готовки Конференц і ї Ж і -
ночої Декади Миру і Посту-
пу у Копенгагені, для того, 
щоб нашим читачам дати 
повний образ підготовки ло 
цієї Конференції. 

Треба зауважити, що на 
всіх відбутих конференціях 
політичний елемент ВІЛОГ-
равав куди меншу ролю. 
чим у попередніх конфсрсн-
цінх. а більше уваги прис-
вячено правдивій журбі за 
долю жінки. Ця справа й 
далі в центрі уваги. зокрс-
ма в О Н . 

Згідно з онінігю міжна-
родних неурядових органі-
іацій ( Н Г О ) . дсржавн-чле-

нн О Н . які залюбки вважа-
.ти положення жіноцтва у 
їхніх країнах за найкраще у 
світі, починають мати деякі 
сумніви іі зауважують нсдо-
І Я І ненця в цих справах. 

Слід також звернути ува-
гу на скріплення позицій 
Н Г О в O i l , які завдяки їхній 
та їхніх членів організацій 
на місцях закріплюють себе 
як партнера для успішного 
переведення ідей Декади. 

Справа жінок політичних 
в'язнів і їхніх дітей та вні-
вольної боротьби і пекуча у 
різних країнах, отже С чому 
приглянутися та зробити 
свої висновки. Питання здо-
ров'я. освіти і праці жін-
ки с актуальні для всього 
ж і н о ц т в а . Щораз більше 
Д е к а д а звертас увагу на 
родину , зокрема м а т і р і 
дитину, так в індустріяль-

ВСТУПАПТВ В ЧЛЕНИ 

УНСоюзу! 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
УНСоюзу! 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ К Л Ю Б в Н Ю ЙОРКУ 
130 Друга Авеню, 2-ий поверх 

(ДІЙ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО ФРОНТУ) 

П'ятниця, 9-го листопада 1979 року, о годині 7-ій веч. 
ВЕЧІР В ПОШАНУ КОМПОЗИТОРА 
МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА 

і 

ЕКРАНІЗОВАНИЙ АЛЬБОМ ФОТОГРАФІЙ З ЖИТТЯ КОМПОЗИТОРА (ЧАРІВНИЙ ЛІХ-
ТАР), З ЖИТТЯ ЙОГО ТВОРІВ, ЗБІРКА СТЕРЕОФОНІЧНИХ ЗАПИСІВ І КОМЕНТАРІ 

ЮРІЯ ОРАНСЬКОГО . 
Рецитації: Марія Кудрик 1 Тарас Грицай 

З НАГОДИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЛІННІХ ОСТАНКІВ 
КОЛ. ДИРЕКТОРА УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЙ 

В ЗОЛОЧЕВІ І РЕГЕНЗБУРЗІ 
- . . -

сл. П. 
МИКОЛИ ВЕЛИЧКА 

І ЙОГО ДРУЖИНИ 

сл. п. ВАСИЛИНИ 
відправиться 

в суботу, 10 листопада 1979 p., о год 11 дня 
П А Н А Х И Д А 

на українському православному цвинтарі 
в С. Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Проситься вівтн участь та згадати Покійних 
у своїх молитвах. 

Учні з Регенсбургу 

них країнах, як і у країнах 
Третього Світу. 

Конференція у Ваіпі інто-
ні мало чим нагадувала Ж і -
ночу Конференцію в Гюсто-
ні і вона концентрувалась 
більш на рсалітстах. Ста-
лося це. думаємо, тому, що 
конференція була влаінто-
паїкі державним Дснарта-
ментом і багато проблем, 
які були основними в Гюс-
тоні розпрацьовус амсри-
каиськиіі уряд. Також змі-
ннлнся і иріорітсти. М о ж -
лнво також і тому, що заб-
ракло дґпіамічної і неспо-
к ійно і Беллн А б ц у г , а і і 
наслідниця Лінда Джомсон 
Робб куди більш спокійна 
і...менш досвідчена. 

Великим позитивом для 
нас було те. щ о завдяки 
Світовій Федерації Україн-
ських Жіночих Організацій 
наші жінки мали змогу взя-
ти участь у конференціях та 
ознайомитися з цілою низ-
кою світових і амсрнкан-
ських проблем, які затор-
кують проблему жінки. Во-
НИ також мали змогу брати 
участь в обіоворенні різних 
справ. Ці два факти повин-
ні допомогти у внпрацюван 
ні наших виступів на ..Фо-
румі" на Конференції у Ко-
неніаіені. 

Світ юіусгься до Кон-
ференнії. Проблемt багато, 
а прані ше більше. Було б 
луже нерозважно і незріло 
думати, шо одна людина 
або одна о р г а н і з а ц і я , чи 
одна група дасть раду і 
цими справами. Масмо на-
дію. що підготовка і наша 
участь на . .Форумі" будуть 
куди країні, чим вони були 
на . .Трибуні" в Мехіко. 

У ПАМ'ЯТЬ БАТЬКІВ 

АНТОНА і КСЕНІ 
з Ґречинів ВОЗЬНИХ 

ПОХОВАНИХ В С. ДАРАХІВ. ТЕРЕБОВЕЛЬСЬКОГО ПОВІТУ 
1000 00 доп. на ПАТРІАРШИЙ ФОНД 

їло йме 
ВОЛОДИМИР ВОЗЬНИЙ 

Замість квіти на могилу 

бл. п. Теодозія Ставничого 
б. професора І директора гімназії „Рідна Школа" в 

на видавничий фонд абфиима „ЯВОРІВЩИНА" 
складають ЯвормцІ: „ 

по 50 00 доп. - Малина І Корнвль Даюби; 
по 40.00 доп. -А Марія 1 Мирон Масюки, д-р Олекса 

Нсдмвцький; 
по 25 00 - Люба Артимишии, Ствфанія Залітач, Ольга Ха-

дай; 
по 20 00 доп. - Роман Бриттан, Олена Ґіба. Іваиив Гентош, 

Опвна Климишин, Володимир Костюк, Ярослав Масюк, 
Іван Харамбура. Опвна Харамбура; 

по 10.00 доп. - Володимир Барагура, Ірена Ввнчицмса. 
Іваиив Гаараиик, Адріяи Горницький, Ілля Станько. 

Разом 438.00 доп. 

В неділю, 18-го листопада 1979 року 
в храмі св. Андрія в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

буде відслужена 

П А Н А Х И Д А 

по бл. п. проф. д-рові медицини 

ВАСИЛЕВІ ЛЬВОВИЧУ 
ПЛЮЩЕВІ 

-:-і-.'^: '"e,-'-'--– -'' v 
До участи у молитвах запрошує -

РОДИНА 

і 

З Волі Всевишнього, дня 28-го жовтня 1979 року 
в Детройті. МІш., відійшов у Вічність 

наш бувший Господар ферми 

сл. п. 
ЙОСИФ КВАСНИЦЯ 

Не маючи змоги прибути на похорон, щоб Покійному від-
дпти Останню Прислугу, замість квітів не його мо илу. 

складаємо пожертву 50 00 долярів 
ив Патріярший Фонд. 

ВІЧНА ЙОМУ ПАГ ЯТЬ! 
а 

Горем прибитій Родині, складаємо наші найглибші 
співчуття. 

ОЛЕКСАНДЕР І ОЛЬГА КОБАСА 

З глибоким сумом повідомляємо Рідних. Приятелів. Побратимів по Зброї 1 Знайомих, 
що дня 5-го листопада 1979 p.. після тяжкої недуги, відійшов у Вічність. 

наш Найдорожчий ЧОЛОВІК. Ш8АҐЕР І ВУЙКО 

сл. п. проф. інженер 

МАКАР КАПЛИСТИЙ 
родом її Херсонщини, 

майор Армії Української Народної Республіки, учасник 1-го Зимового Походу, лицар Зв-
лииого Хреста, віданачений Хрестом Симона Петлюри І Воєнним Хрестом, член НТШ І 
УВАН, член Професорської Ради УТП - Української Політехніки на еміграції, член 1 голова 
Т-ва Урвінських Інженерів Америки, Віддіп у ФІпядепьфіІ, член І голова багатьох товариств 
І установ, культурно-освітній І суспільно-громадський діяч иа рідних аемлях І на еміграції. 

ПАНАХИДА буде відслужене у п'ятницю, 9-го листопада 1979 p., о год. 7 30 веч. у по-
хорониому заведенні Бреннона при 858 Н. 22-га вул. у Філядельфії, Па. 

ПОХОРОНИ розлічнутьсп в суботу, 10-го листопада 1979 р.,о год. 8 ЗО ранку з того ж 
похоронного заведення до церкви св. о. Микопая при 24-ій І Полляр вулицях у Філядельфії. 
а відтак Тлінні Останки Покійного будуть перевезені на український православний цвинтар 
св. Андрія у С. Бавнд Бруку, Н. Дж., о год. 12-ій дня. 

Горем прибиті: 
МАРІЯ - дружина 
ЕВГЕН КОЗАК S родиною - шваґер 
ЕМІЛІЯМ ЯРЕМКО - шваґер 
ІРЕНА КОЗАК а родиною - шеагерка 
інж. БОГДАН ДЕМЧИШИН і родиною - племінним 
ВІРА S мужем Інж. ВОЛОДИМИРОМ ШЕМБЕЛЬ - племінниця 
Ближча 1 дальша Рідня є ЗСА. Канаді. Чехо-СловаччинІ 

і в Україні. 

1894-1979 

ГОЛОВНИЙ ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
І ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ УНС МЕТРОПОЛІЇ НЮ ЙОРК - запрошує на 

ЮВІЛЕЙНИЙ БЕНКЕТ 
з нагоди 

85-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

Субота, 24-го листопада 1979 p., о год в-ій веч. 
Grand Ballroom - Hotel Roosevelt 
Madison Ave. at 45th St., New York City 

" Ювілейні промови і концертова програма 
а Одяг вечірній. - Даток S25.00. 
9 Згопошення на бенкет спати до 1 5 - г о л и с т о п а д а 

1979. до Ukra in ian Nat ional Associat ion, inc.. 
N Y District C o m m i t t e e , 98 S e c o n d Avenue 
New York. N.Y. 10003 



СВОБОДА, СЕРЕДА. 7-го ЛИСТОПАДА 1979 Ч. 254. 

Визначний гість в УНІГУ 

Ві.і.пям Анлерсон - маршал Гарвардського університету, 
Едварл Касинець - бібліотекар УНІГУ і проф. Тсугуо 

Тої ява - гість з Японії. 
Світ лив ДеІів Бей.іі 

Кембрідж, Масс. (ФКУ) 
У тих 9-ю і 10-(о ЖОВТ-

ня u p проф Ісч і уо 1 отава, 
директор слов'янського ЛО-
с.пімоіо центру ГОКЛІІ.ІО 
університету в Саппоро. 
Японія, був офіційним НІ 1-

-вілувачем Гарварду, penpc– 
ЗСНТУКУЧН ЯПОНСЬКІ ВНСОКО-
ШКІ.ІЬНІ установи Він теж 
був і ос і см Українського 
Наукового Інституту ' ;,Р" 
вар.іської о х ніверситет), 

У вівторок, ранком, на 
першій іустрічІ в иричіііісн-
нях маршала чніпсрситеїу. 
б ібліотекар і б ібліограф 
УНІГУ мі р Г івар.і Ка-
синець поінформував проф 
Тоїаву про УИІІ У та укра-
їношавчі іі ІНШІ СЛОВ'ЯНСЬКІ 
кншотірні в бібліотеках 
Гарварлу. Відтак п Kactt– 
непі, супроно цім і осін ю 
бібліотек. 

По t u і річах 11 а імппс 
"грнітя'іними іі факультет-
сі.киміі чшшмкамн І aprt.ip– 
іу. ЯНОНСЬКИІІ вііні w нам 
нюву іустрінувся і у країн-
мями П р о ф . О. Прінак вра і 
і дружиною Ніною гостили 

-

японського вченого на вс-
чері. в якім взяв участь теж 
присутній тоді в Гарварлі 
проф. Дмитро Штогрии з 
Іллінойського університету 
Господар і гість обмінялись 
доброзичливими побажан-
нями при виголошенні TOC-
тів. Крім того,проф. Тогава 
проспівав для вшанування 
своїх українських господа-
рів японську старинну ри-
бальську пісню. Відтак він, 
розказуючи про слов'янські 
студії в Японії, вказав на тс. 
т о тепер у них ирнсвячугть-
ся більшу увагу студіям 
неросійських національнос-
теи в СССР. 

Проф. Тогава здобув 
свою освіту в університетах 
Америки та в університеті 
Парижу. Він свідомим істо-
риком зі спеціалізацією в 
історії ХІХ століття. 

Другого дня. в примішсн-
нях УНІГУ. проф. Прінак і 
японський гість обговорю-

,вали в деталях можливості 
співпраці нашого україн-
ського наукового осередку з 
університетами Японії. 

ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ 
УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Дозвольте пригадати Вам, що вкладки 

повинні бути вплачені вже в першому дні мі-
сяця, копи припадає чергова ппатність. 

Тому проситься належні вкладки вирів-
нювати не пізніше, як 25-го дня даного міся-
ця. 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 

З днем 1-го жовтня 1979 року 
УКРАЇНСЬКА КООПЕРАТИВА 

„САМОПОМІЧ is 

в ПАССЕЙКУ, Н. Дж. 
платить 

ч 

707оДИВІДЕНДИ 
від ощадностей з квартальним 

нарахуванням. 

ДИРЕКЦІЯ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Адміністрації „Свободи" 

П О В І Д О М Л Я Є М О ВСІ ОРГАНІЗАЦІ Ї 
І П О О Д И Н О К І О С О Б И . 

ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ 
Н Е Б У Д Е П О М І Щ У В А Т И Ж А Д Н И Х 

О Г О Л О Ш Е Н Ь 

якщо попередні рахунки 
НЕ БУДУТЬ ВИРІВНЯНІ 

Окремих пистів в тій справі не будеться 
відписувати. 

Колишні учні Золочівськоі 
і Регенсбурзької гімназій 

вшановують свого директора 
У суботу. ІО-го лнстопа-

ла ц. p.. в 11-ій гол. лня. на 
українському православно-
му цвинтарі св. Андрія в 
Ьавнл Бруку відправиться 
Панахида іа спокій душі св. 
п. Микола Велична ко-
лишнього лиректора Укра-
їнської гімназії у Золочеві. 
Галичина й Української гім-
наїії у Регснсбурзі. Німсч-
чина га його дружини 
Василини після перенесення 
сюди їхніх тлінних остан-
ків. 

Збіркою фондів і ncpcHc– 
сенням праху зайнялася гру 
па колишніх учнів Pcrcuc– 
бурзької гімназії згідно з 
побажаннями й постанова-
мн на товариських з'їздах. 
При активній моральній і 
фінансовій лопомозі коли-
шніх учнів.Золочівськоі ГІМ-
назії вдалося нарешті до-
всриїити задумане діло, хо-
ча ще продовжується збірка 
для спорудження бодай 
скромного, але відповідио-
го пам'ятника. 

Св. н. директор Микола 
Велнчко заслужив на дос-
тонне пошанування, бо ціле 
свої життя присвятив для 
виховання молоді. Він був 
не тільки директором чи 
адміністратором, а й знамс-
ннтим педагогом. виховни-
ком і опікуном і дбав про 
всебічне виховання, про що 
можуть посвідчити його 
колишні вихованні. 

Народжений 1895 року, 
за молодих літ брав участь 
у Визвольних Змаганнях, 
перебув полон, був довгі 
роки директором Украінсь-
кої гімназії у Золочеві, а 
після Другої світової війни 
був ініиіятором засновни-
ком і директором однієї з 
кращих таборових гімназій 
у Німеччині, у перссслснчо-
му таборі на оселі Ґангго-
фсрзідлкжг в Рсгенсбурзі. 
Цю школу не лише иоста-
внв на високому рівні, не 
іважаючи на дуже нсвідрад-
ні умовний й безліч псреш-
кол. а іі добився визнання її 
німецьким урядом! З бать-
ківською любов'ю і внрозу-
мінням ставився до всіх 
своїх учнів, а зокрема пік-
лувався молодими хлогшя-
ми, які опинилися у табо-
рах без батьків. Хоча на 
ВИГЛЯД був строгий і нспри-
ступннй. і любив сувору 
дисципліну й формальність. 

в дійсності ЩИро дбав 
про долю нас усіх та ста-
рався якнайбільше підг ото-
витн нас до життьових труд 
ношів. Вимагав віл учнів 

багато, але коли хтось ви-
їжлжав за океан перед закін-
ченням шкільного року, д о 
давав посвідку про закін-
чсиня кляси, а якщо учень 
був у восьмій клясі - то 
уможливлював здати мату-
ру „екстерно". Перед рог-
в'язанням табору старався 
якнайбільше втиснути ма-
теріялу в шкільну nporpa– 
му та приспішити її, щоб ми 
могли повніше скористати. 
хоча цс й означало втрату 
наших літніх вакацій... 

В Америці прийшлося 
йому важко фізично npaiuo– 
вати в шпиталі, а проте ще 
виступав з науковими й ви-
ховними лекціями в МІСЦС-
вих молодечих оріанізаці-
ях на терені Нюарку, Н. Дж. 
Тут і помер у тяжких обста-
винах 1955 року. Дружина 
його після довгих самітніх,і 
скрутних років померла 5-
го квітня 1979 року так і не 
дочекавшись перенесення 
тлінних останків її чолові-
ка на український цвинтар 
до Ба вид Бруку, що було її 
бажанням і мрісю на про гя-
зі багатьох років. 

Здасться мені, що щойно 
в зрілому віці ми повністю 
усвідомлюємо собі ВСЮ ШИ-
рочінь труду.посвяти, тср-
неливости й любови наших 
колишніх виховників. На 
жаль, часто-густо їх вже 
нема між живими, коли ми 
врешті ХОТІЛИ б висловити 
їм пошану, вдячність, і на-
шу спізнену любов. Так ста-
лося і з нашим Днрскто-
ром... Він відійшов з цього 
світу так передчасно й ско-
ро. що ніхто з нас не встиг, 
чи не був ще досить „зрі-
лим". щоб виявити йому 
належну шану, вдячність, 
ЧИ ПРОСТО ЧИМНСбуДЬ ДОПО-
могтн. Тож вшануємо його 
хоч в цей спосіб, щоб прах 
Його спочивав на україн-
ському цвинтарі серед зас-
лужених людей. Може цим, 
бодай частинно, сплатимо 
наш борг перед Покійним... 

Комітет колишніх учнів 
Регенсбурзької гімназії щи-
ро запрошує всіх, кому до-
рога пам'ять св. и. дирскто-
ра Величка. взяти участь у 
Панахиді та згадати Його у 
своїх молитвах. 

Зацікавлені в д о п о м о з і 
СПОруджСННЯ пам'ятника 
можуть присилати свої по-
жертвн на адресу: ,,Welycz– 
ko Memorial Fund." c^o 
Mrs. Romana Mysko-Jachto– 
rowyiz 5861 N. Laccv Ave. 
Chicago, ill. 60646. 
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У Менорі відбувся День Української 
Культури 

Гарвардський вечір у Балтиморі 

Танцювальний ансамбль „Полтава" з Піттсбургу під час 
виступу в Менор Джуніор коледжі 

цювальний ансамбль,. Пол-У неділю, 23-го вересня 
и.р. у Менор Джуніор КО-
леджі відбувся День Украін-
ськоі Культури. О год. 3-ІЙ 
по полудні в залі Василіян-
ськоі бібліотеки, сестра Мі-
ріям Кляра. ЧСВВ, прети-
дент Менор Джуніор КОЛЄД-
жу, відкрила виставку, шо її 
влаштував Студійний Oce– 
редок Української Культу-
ри при Менорі. Ця групова 
виставка о б р а з і в і р і з ь б 
українських мистців. що 
живуть у Філадельфії -
Юрія Гури, Петра Капшу-
ченка, Ніни Климовської, 
Софії Лади, Андрія Мадая, 
Юрія Сірка, Христини Зе-
лінської та Марка Зубаря, 
була дуже успішною. Допис 
про виставку п.н. „На диво 
гармонійна виставка", О. 
Керч, появився в Америці в 
п'ятницю, 28-го вересня ц.р. 

Багато присутніх відвіда-
ли теж Збірку Українського 
Народного Мистецтва. 

О годині 5-ій по полудні 
відбувся Добродійний кон-
церт в авдиторії Менор Джу-
ніор коледжу. Участь в кон-
церті брав український тан-

това" з Пісбчргл та ук-
раїнськнй народний ан-
самбль „Сопілка" з Філя-
дельфії. Ведучим концерту 
був інж. Роман Швед Зпри-
таманним йому гумором і 
легкістю він заповідав окре-
мі точки програми. Молоді 
танцюристи збирали заслу-
жені оплески. 

Після концерту, сестра 
Міріям Кляра, ЧСВВ, скла-
ла подяку мистецьким ке-
рівникам ансамблів п-і Лю-
бі ГлутковськіЙ з Піттсбур-
гу та п-і Орисі Гебка з Філя-
ДСЛьфІЇ, ВРУЧИВШИ ЇМ КІ1ТІІ-
ці квітів. 

Заслужена подяка налс-
житься усім виконавцям 
програми. Своїми добро-
дійними виступами вони 
причинилися до поширення 
імени та корисної розбу-
дови Студійного Осередку 
Української Культури. Но-
ві мелодії та особливе ВИКО-
наніїя танців залишили ири-
супіім справжню насолоду. 

Н . 11. 

Нагороди ім. Іванни Лаврук 
зі Стажицкіх 

Жюрі Нагороди в складі: 
д-р Богдан Будурович, про-
фесор Відділу Слов'янських 
Мов і Літератур в універи-
теті Торонто,Сжи Гедрайць, 
редактор „Культури" в Па-
рижі, Бснедикт Гайденкорн 
колишній редактор „ЗвЙон-
зковца" в Торонто; Іван Ко-
шелівець, редактор „Сучас-
ностн" в Мюнхені і д-р Бог-
дан Лаврук, професор Ма-
тематичного Відділу в уні-
верситеті МакҐіл в Монтрс 
алі - фундатор, відзначило 
в травні и.р. Нагородою ім. 
Іванни Лаврук.зі Стажиткіх. 
такі дві особи: 

Д-ра Петра Потічного. 
професора Відділу Полі-
тичних Наук в Університе-
ті МакМастер в Гамільтоні, 
Онтаріо, - за діяльність в 
напрямі зближення і вспів-
праці обох народі, видат-
ним проявом, якої було зо-
рганізування великої науко-
вої конференції, першої цьо 
го роду, посвяченої польсь-
ко-українським взаєминам. 
Ця конференція відбулася у 
жовтні 1977 року в універ-
ситеті МакМастер за учас-
тю науковців і інтелскту-
алістів з різних країн. Во-
на була великим осягнсн-
ням і початком співпраці в 
напрямі зближення; 

Д-ра Ігнатія Макарчука, 
Єпископа ординарія Пере-
миської дісцезії. в якій жи-
вс найбільше українців-ка-
толнків Польщі - за пос-
тійну і повну посвяти опіку 
над вірними греко-като-
лицького обряду і за ряту-

вання українських церков 
для Католицької Церкви. 

Жюрі признало в нагоро-
ди проф. д-р П. Потічному в 
500 канадських долярів, 
спископові д-р 1. Макарчу-
кові 1.000 Канадських доля-
рів. 

Вручення нагород відбу-
лось через фундацію ім. 
Адама Міцксвича в Торон-
то. 

Нагорода ім. Іванни Лав-
рук зі Стажицкіх призначе-
на для осіб, які заслужились 
для ідеї польсько-українсь-
кого зближення. Ця ідея 
присвічувала покійній Іван-
ні Лаврук в її житті. Haro– 
рода виносить 1.500 канад-
ських долярів. Псредбачас" 

' ться. що нагорода буде при-
зиаватись щотри роки в 
травні. Уфундував її на niun– 
нування пам'яті матері син 
д-р Богдан Лаврук І-готрав-
ня 1976 року в третю річни-
цю її смерти. У цій справі 
можна звертатися на його 
адресу: 3425 Stanlej St., apt. 
405, Montreal. P.Q., НЗА 
1S2, Canada. 

В 1976 році нагороду ім. 
Іванни Лаврук зі Стажицкіх 
одержали: Вадим Лесич — 
за антологію польської по-
езії на українській мові. 
Юзеф Лободовскі - за пуб-
ліцистичну. постнцьку і 
письменницьку творчість, 
присвячену ідеї польсько-
українського зближення і 
Юліюш Мсрошсвськнй -
за публіцистичну творчість 
в справі зближення обох 
народів. 

Заходом Комітету Допо-
моги ФКУ під протекто-
р а т о м У К К А та при 
співучасті місцевих opra– 
нізацій 14-го жовтня ц. p., в 
залі Української Молоді 
відбувся Гарвардський Ве-
чір, на якому з доповідями 
виступили проф.'Омелян 
Прінак і д-р Роман Процик. 
Представники Гарварду по-
інформували зібраних (60 
осіб) про стан Українського 
Наукового Центру, про зна-
чення і вплив цієї npccTH– 
жевої інституції в науково-
му світі. 

Як виходить із підсумків 
доповідей, матеріяльне за-
безпечення Наукового Ін-
ституту ше не завершене, 
тому треба докласти шс 
всіх зусиль щоб раз ррзпо-
чатс діло довести до усиіш-
ного кінця. 

В оживленій дискусії, яка 
розгорнулась після лопо-
вілей. голос забирали інж. 
М. Ссньків. інж. О. Зінке-
вич. інж. В. Сушко, п. Баса-
раб. и. В. Гатчин. п-і Лілія 
Шавяк і и. Е. Прнтула. і оло-
ва місцевого Комітету 
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Wagon? 
The wild, wild West, bnd 

of hope utd opportunity to 
thousands of courageous 
set tier 5. But, if it weren't for 
the dollars of thousands more 
Americans taking stock in their 
country, there might never 
have been a West to go west to. 

You see, money raised 
from the sale of government 
securities helped us purchase 
the Louisiana Territory from 
the French. Other securities 
helped buy the states of 
California. Nevada. Utah, 
western Colorado and most 
of New Mexico and 
Arizona from Mexico. Even 
settlement of the Oregon 
Territory was made possible 
through the issuance of 
United States securities. 

Today, you an still take 
stock in у our country's 
growth by buying U. S. 
Savings Bonds, 

Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you 
work. There's no easier, safer 
way to save or help your 
country. After all. U. S. 
Savings Bonds are still a great 
way for you to go West. Or 
East. North and South. 
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УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА 

КООПЕРАТИВА в НЮ ЙОРКУ 
304 Схід 9-та вулиця (Дім Пласту) 

Teff.: (212) 533-2980 або (212) 533-0673 

МЗІІІПЯ address P.O. Box 160. Cooper Sta.. New York. N.Y. 10003 

w Повідомляємо, що ми знову підвищили дивіденду і від 1-го жовтня ц. р. 
платимо 6 і 'Л”М) в річному відношенні нараховуючи квартально. Рівно-
часно повідомляємо, що для вигоди наших членів Кредитівка відкрита 
кожного дня від год. 10-ої рано до 3-ої по пол. (крім понеділка і свят) та 
додатково ще в п'ятницю від 5-ої до 8-ої веч. 

w Безкоштовнет,зв. життєве забезпечення до суми 2000 дол. 
- Безкоштовне забезпечення позичок до суми 10.000.00 дол. 
w Безкоштовне забезпечення вкладів до суми 40,000.00 дол. 

Пам'ятаймо, що наша сипа тіпьки в нас самих. 
Розбудовуймо свої фінансові установи. 

-
ЗА РАДУ ДИРЕКТОРІВ: 

Адв. Валентин Поливко Лев Куделя 
секретар, скарбник 

і управитепь канцепярії 

ФКУ. Зрозумівши вагу ма-
теріяльної піддержки, гро-
мада Балтимору знову скла-
ла 2,000 лепіярів на Науко-
вий інститут при Гарвард-
ському університеті. 

C M . 

БАЗАР УКРАЇНСЬКОЇ 
КАТОЛИЦЬКОЇ ШКОЛИ 

СВ. ІВАНА 
ХРЕСТИТЕЛЯ 

У НЮАРКУ 
Нюирк. Н. Дж. Kpy– 

жок Матерів при українсь-
кііі католицькій церкві св. 
Івана Хрестителя у цьому ж 
місті інформує, шо за його 
старанням. 11-го листопа-
ла її. р. віл год. 8-ої ранку до 
2-ої по пол. у залі пілнісюж 
церквою вілбуватиметься 
базар ручних робіт. 

На цьому ж базарі можна 
буде набути різнорідні різд-
вяні дарунки домашньої 
роботи, картини. керамі-
ку. печиво тощо. 

Для відзначення Року Ук-
раїнської Дитини тут рівно-
часно відбудеться виставка 
литячого мистецтва ро-
біт шкільних літсн. 
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Всі найновіші книжкові 
видання в Арці. 

ЗБОРИ 

ВІДДІЛІВ УНС 

НЕДІЛЯ. 
11-го ЛИСТОПАДА 1979 р. 

КЛІВЛЕНД, Огайо. Місячні збо-
ри Б-ва св. an Петра і Павла 102 
Відп. о год 11:30 ранку в 
церковній залі св Йосафата. 
5720 State Rd., Parma, Ohio. - A. 
Жґута. предс, M. Бобечко. евкр. 

Р І З Н Е 

Найкраще місце на прийняття. 
бенкети, Іи'янмим. хрестини, то-
вариські зустрічі, поминки 1 на 

всі нагоди -

HOLIDAY INN 
of Somerville 
US Route 22 (E Bound) 

BRlOGEWATER. N.J 08807 

" Ttn. (201) 526-9500 ш укра!н-
ській мові (201) 526-1866 

' Власник українець та під ук-
раінським зарядом. 

ПАМ'ЯТНИКИ 
і рііних гранітів, ставимо на 
цеиитарак св. Андрія а Бавив 
Бруку 1 се. Душа - відома contav 

на фірма 

К. М. К А Р Д О В И Ч і 
В О Л О Д И М И Р БЄГ.ЯНСЬКІ 
C0NSTANT1NE М KARDOviCH 

WALTER BlFl ANSKl 

CYPRESS 
HILLS MONUMENTS 

tOO Jamaica Avenue 
Brooklyn. N.Y. 11208 
Tat.: (212) AP 7 2332 

відкрито в кожний дена, в cytJo– 
ту, включно, від 9-5 по полудні, 

в неділю 10-4 по пол. 
Не бажання 1 для вигоди кяіеи 
тіа. радо заїдемо до Вашого 
.дому а проектами І порадами. 

MFTTNERAL DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІІОІТББНІІК 
3,іГім;к.гЬ(-и Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN. 
NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

КОІЧТРОЛЬОВАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

Peter eJarema 
129 EAST 7Ні STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

LYTWYH ft LYTWYH 
UKRA1NAN 

FUNERAL D1RECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга. ЩИРА. 1 ЧЕСНА. 
Our Services Are Available 
Anywhere in.New Jersey. 

Гакож займаємося noxopo– 
камн на цвинтарі в Вавнд 
Бруку і перенесенням ТАн-

ннх Останків з різних 
країн світу. 

801 Spring!led Avenue 
mvTNGTON, N.J. 

NEWARK, N.J. 
ESsex 5-5555 


